
قوه قضائیه جمهوری اسالمی اریان

ن دادگستری کل استان همدا

 
همدان  استان  کل  دادگستری 

در نظر دارد طبق موافقت نامه ملی به شماره طرح 
1201012008 و در قالب قرارداد سرجمع )موضوع بخشنامه 

شماره 96/1299188 مورخه 1396/05/04 ( که اعتبار آن به صورت 
واگذاری اوراق خزانه اسالمی تامین شده است جهت احداث پروژه دادگاه 

عمومی بخش سردرود )دمق( با رديف بودجه 108100 که مبلغ 6 میلیارد ريال 
آن به صورت وجه نقد و مابقی به صورت اســناد خزانه اســالمی اخزا ۷03 ) تاريخ 

انتشار تاريخ 139۷/03/21 و تاريخ سررسید 1399/0۷/21( نسبت به شناسايی پیمانکار 
واجد صالحیت )حداقل پايه 3 ابنیه و 4 تاسیسات( از طريق برگزاری مناقصه عمومی يک 

مرحله ای با شرايط و مشخصات ذيل اقدام نمايد.
1-  نام و نشــانی دســتگاه مناقصه گزار: معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل 

استان همدان به نشانی: همدان، خیابان بوعلی، جنب اداره پست، طبقه چهارم، اتاق 6 
تلفن: 081-38254056 

2- موضوع مناقصه: احداث دادگاه عمومی بخش ســردرود )دمق( با زيربنای 1340 و اسکلت 
فلزی در سه طبقه

3-  منبع تامین مالی: از محل واگذاری اسناد خزانه اسالمی
4-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/۷30/000/000ريال

5- برآورد اولیه: 88/053/865/532ريال بر اساس فهرست بهای پايه سال 1398
6-  نحــوه دريافت و تحويل اســناد: متقاضیان می توانند تاريخ انتشــار اولین نوبت آگهی 
به مدت 5 روز با ارائه معرفی نامه و فیش واريزی به مبلغ 1/000/000ريال به شــماره حســاب 
2171295770004 ) به نام درآمد عمومی دادگستری همدان( نسبت به خريد اسناد مناقصه 
و اســتعالم ارزيابی کیفی اقدام و پس از تکمیل به انضمام مدارک و مستندات خواسته شده 

حداکثر تا پايان وقت اداری مورخ 1398/04/29  با اخذ رسید به نشانی فوق تحويل نمايند.
۷-  جلسه گشايش پیشنهادها در روز شنبه مورخ 1398/04/30 ساعت 10 صبح در محل فوق 

خواهد بود.
 8- کلیــه اســناد و مدارک و نقشــه هــای مورد نیاز در ســامانه ســتاد به نشــانی

 www.setadiran.ir  قابل دريافت می باشد.
9-  مناقصه گران موظف می باشــند کلیه پاکت الف و ب و ج را به تفکیک در يک پاکت واحد 

الک و مهر شده قرار داده و در تاريخ مقرر به آدرس فوق تحويل نمايند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دادگستری کل استان همدان
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فیضمنش  ضا محمدر قای آ جناب
 مدیر محترم منطقه سه شهرداری همدان
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انتقاد امام جمعه همدان از مسؤوالن:

نظارتی بر
 بازار مسکن نیست

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال ۹۸ مرکز 
مطالعات و پژوهش های
 شورای اسالمی شهر همدان

با حضور وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی
در شهرستان های همدان

@HegmatanehNewspaper کانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ايتا

به بهانه سالروز سفر امام خامنه ای به همدان:

15 تیرماه 15 سال پیش
 طلوع خورشید از دارالمجاهدین

۷دیده را فایده آن است که دلبر بیند
4

8
رئیس سازمان دارالقرآن کشور در همدان:

کاهش سالیانه اعتبارات قرآنی

6
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

تأمین حق آبه تاالب آق گل 
پیگیری می شود

2
استاندار :

2 هزار پروژه نیمه کاره
 در استان همدان

2
میالد حضرت معصومه)س( 

و چشم نزدیک بین

گزارش  به مناسبت روز شهرداری ها:

شهرداری ها ویترین خدمات دولت هستند

پیاده روسازی همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
بلوار جانبازان

اعتبار :
با بلوار آزادگان محاسبه 
شده جمعًا 300 میلیون 

تومان

پیشرفت فیزیکی : 
85 درصد

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر

12
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پیام شهردار همدان به مناسبت روز " شهرداری و دهیاری":

کیفیت خدمت رسانی به شهروندان مهمترین هدف مدیریت شهری است
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آزاد خط 

  معــاون سیاســی وزیر کشــور اعالم کرد: 
تبلیغــات زودهنــگام را در ســتاد های انتخاباتی 
اســتان ها رصد می کنیم و درصــورت نیاز تذکر 
داده و در شــرایطی که افراد اصــرار بر تبلیغات 
داشــته باشــند، به عنوان تخلف انتخاباتی مورد 
رســیدگی قرار خواهد گرفــت. تاکنون در وزارت 
کشــور حدود 50 نفر از مدیران جهت شرکت در 
انتخابات مجلس شورای اســالمی از سمت خود 

استعفا داده اند.
  برخــی اخبار و تصاویر منتشــر شــده در 
فضــای مجازی حکایت از مــرگ تعداد زیادی از 
ماهی های تاالب شــیرین ســو کبودراهنگ دارد. 

هنوز علت این مرگ و میرها اعالم نشده است.
  افزایش شــدید قیمت لــوازم خانگی در 
بازارموجب شده است برخی نوعروسان همدانی 
از لوازم دســته دوم جهت تهیــه جهیزیه خود 

کنند. استفاده 

خبــر
انتقاد امام جمعه همدان از مسؤوالن:

نظارتی بر
 بازار مسکن نیست

هگمتانه، گروه خبــر همدان: امام جمعه 
همدان با گالیــه از بی نظارتی هــا بر بازار 
مســکن گفت: مســؤوالن ما باید بر بازار 
مســکن و وضعیت اجاره بها نظارت داشته 
نظارتی وجود  که هیچ  باشــند در صورتی 

ندارد و ما از این موضوع گله مندیم.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل 
شعبانی در خطبه های نماز عبادی- سیاسی جمعه 
همدان اظهار کرد: آمریکا تقریباً 14 ماه است که 
از برجام خارج شده و اروپایی ها وعده کرده اند یک 
کانال مالی را برای نگه داشتن جمهوری اسالمی 

ایران در برجام طراحی کنند.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس تجربه، اروپا نیز 
قابل اعتماد نیســت، ادامــه داد: کانال ویژه مالی 
اروپا یک بازی سیاســی به نفع آمریکا است و در 
واقع اروپایی ها به دنبال گشــایش سیاســی برای 

نظام اسالمی نیستند.
آیت اهلل شعبانی خاطرنشان کرد: نکته مهم آن 
که اینستکس تحریم های آمریکا را نقض نمی کند 
و اروپا در همان بستر با ما معامله خواهد کرد که 
در این صورت باید گفت اگر اروپا به دنبال کمک 
به ایران اســت باید از ما نفت بخــرد و کاالهای 

تحریمی را در اختیار ما قرار دهد.
وی گفت: اروپا در همین فضا اینستکس را به 

تصویب FATF گره زده است.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه نباید منافع 
اقتصادی مردم قربانی بازار سیاســی و انتخاباتی 
شود، اظهار کرد: اگر واقعاً به دنبال نجات اقتصاد 
کشــور هســتیم باید به سمت و ســوی اقتصاد 

مقاومتی حرکت کنیم.
آیت اهلل شــعبانی خطاب به حجاج افزود: نگاه 
اهل ســنت به شماست و شــما باید عظمت اهل 

بیت)ع( را به اهل سنت نشان دهید.
وی همچنین ضمن تبریک والدت باســعادت 
حضرت فاطمــه معصومه)س( اظهــار کرد: نگاه 
اسالم به مقام زن و دختر، یک نگاه انسانی و الهی 

است برخالف غرب که به زنان نگاه ابزاری دارد.
وی گفت: متأســفانه ما امــروز در نام گذاری 
فرزنــدان خــود مقــداری از تعالیــم اهل بیت 
علیهم الســالم فاصله گرفته ایم در صورتی که این 
حق فرزندان است که نام نیک بر آنها نهاده شود.

آیت اهلل شعبانی از وضعیت اجاره بهای مسکن 
در همدان ابراز نگرانی کرد و گفت: مشکل مسکن 
و اجاره بها بســیاری از جوان ها را به ستوه آورده 
بنابراین ما نباید مشکالت اقتصادی خودمان را بر 

دوش مستأجرها و به ویژه جوانان بگذاریم.
وی تصریــح کرد: مســؤوالن ما بایــد بر بازار 
مســکن و وضعیت اجاره بها نظارت داشته باشند 
در صورتی که هیچ نظارتی وجود ندارد و ما از این 

موضوع گله مندیم.
* ساغرچی: حجاج برای کمک به اقتصاد 

کشور، سوغات ایرانی بخرند
مدیر حج و زیارت همدان نیز در سخنرانی پیش 
از خطبه ها اظهار کرد: امســال حدود 3 هزار زائر در 
قالب 20 کاروان از استان همدان به سرزمین وحی 
اعزام می شــوند که مدیر کاروان ها با همکاری بعثه 
مقام معظم رهبری 12 جلسه آموزشی در رابطه با 

احکام و مسائل شرعی حجاج برگزار کردند.
محســن ســاغرچی ادامه داد: به حجاج توصیه 
می کنم با توجه به سال رونق تولید و نیز در راستای 
کمک به اقتصاد کشور، سوغاتی و خرید خود را در 
ایران انجام دهنــد و از بازارگردی و گذراندن وقت 

بپرهیزند و به بعد معنوی سفر بپردازند.
وی همچنین با اشــاره به همایش بزرگ اربعین 
خاطرنشــان کرد: سال گذشــته با همت مسؤوالن 
استان،  کنسولگری در همدان تأسیس شد و ما موفق 
شدیم ظرف مدت 24 ساعت روادید 35 هزار نفر را 
تهیه کنیم. وی ادامه داد: امسال نیز هماهنگی های 
الزم صورت گرفته است و مردم توجه داشته باشند 
که کسی بدون روادید به مرزها نخواهد رفت ضمن 
اینکه پیش بینی ما برای امسال اعزام حدود 70 هزار 

نفر از استان همدان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از نماینده ولی فقیه 
در استان، نمایندگان مردم و سایر مسؤوالن استان 
برای پیگیری پرواز حجاج تشــکر می کنم که باعث 

شد پرواز حجاج مستقیماً از همدان انجام شود.

استاندار :

2 هزار پروژه نیمه کاره در استان همدان
420221 نفر از جمعیت همدان کم برخوردارند               کبودراهنگ با بیشترین جمعیت کم برخوردار

هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان 
استان همدان  نیمه کاره در  پروژه  2 هزار  گفت: 

داریم.
بــه گزارش خبرنــگار هگمتانه اســتاندار همدان، 
صبح پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
همــدان با بیان اینکه امســال 328 میلیــارد تومان 
اعتبارات هزینه ای بین دســتگاه های اجرایی همدان 
توزیع می شــود بیان کرد: در حوزه عمرانی نیز مبلغ 

357 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
سید سعید شاهرخی با تأکید بر اینکه هیچ دستگاهی 
دغدغه هزینه ها و حقوق را نداشــته باشد گفت: مقدار 
اعتبارات هزینه ای که برای اســتان در نظر گرفته شده 

است خوب است.
وی با تأکید بر اینکــه تاکنون در جذب اعتبارات به 
خوبــی عمل کرده ایم اظهار کــرد: 85 درصد اعتبارات 
در تهران و در مراکز وجود دارد که دستگاه های استانی 
باید پیگیر دریافت اعتبارات بیشتر از دستگاه خود باشند.
وی با اشاره به اینکه در پایان برنامه ششم توسعه نرخ 
بیکاری استان باید به 7 درصد برسد گفت: مالک تحقق 
این امر برنامه ســه ساله راهبردی است که باید مطالبه 

فرمانداران از مدیران استان باشد.
این مســؤول با بیان اینکه در بخش صنعت 4 هزار و 
500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است اظهار کرد: 
استان ظرفیت خوبی در رابطه با بخش معدن دارد و برای 
فرآوری سنگ های معدنی یک هزار میلیارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شــده است. استاندار همدان با بیان اینکه 
همدان کانون راه آهن غرب کشــور شناخته شده است 
افزود: در این شــورا مصوب می  شــود که پروژه ایستگاه 

درون شهری راه آهن به زودی اجرایی شود.
*وجود 2هزار پروژه نیمه کاره در استان

شــاهرخی با اشــاره به اینکه در روستای ملوسان 
مسیری معین شــده که راه آهن کرمانشاه وارد نهاوند 

شــود اظهار کــرد: مطالعه قطار 
جدول  مصوبــه  همدان  شــهری 
20 را گرفتــه اســت. وی با بیان 
اینکه 2هزار پــروژه نیمه کاره در 
استان که بسیاری از آن یادگاری 
از دهه 80 اســت گفــت: همدان 
رتبه نخست کشور را در واگذاری 

پروژه ها به بخش خصوصی دارد.
تصریــح  همــدان  اســتاندار 
کرد: 23 درصد ســهم ریالی کل 
پروژه های واگذاری در کشور سهم 

همدان بوده است.
وی از اختصــاص 82 میلیارد 
تومان اعتبار بالعوض برای جبران 
داد  اســتان خبر  اراضی  خسارت 
و گفت: ضروری اســت فرمانــداران از آغاز پروژه های 

جدید خودداری کنند.
*افتتاح بیمارستان تویسرکان در مهر ماه

شاهرخی همچنین به افتتاح بیمارستان تویسرکان 
در ابتــدای مهر ماه اشــاره کرد و گفــت: فرمانداران و 
دستگاه های اجرایی می بایست با رسانه ها تعامل داشته 

باشند، قبول ندارم دستگاهی از رسانه ها فاصله بگیرد.
وی بیان کرد: رســانه های خوبی داریم که البته آنها 
دغدغه استان را دارند و ممکن است یکی تند و دیگری 

کند باشد اما ضروری است همدیگر را تحمل کنیم.
پروژه ها  پیگیر  استان  مدیران  *حاجی بابایی: 

باشند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی نیز بر ضرورت جذب اعتبارات ملی از ســوی 
دستگاه ها تأکید کرد و گفت: در کشور مشکل کم پولی 
نیست و اتفاقاً پول زیادی وجود دارد که باید جذب کرد.

حمیدرضــا حاجی بابایی با اشــاره به اینکه از محل 
اعتبارات 3 درصد نفت، 4 هــزار و 700 میلیارد تومان 
در کشــور توزیع می شود بیان کرد: سهم همدان از این 

اعتبارات 59 میلیارد تومان است.
وی عنوان کرد: پروژه های زیادی نظیر راه مرادبالغی 
و جاده امامزاده محسن)ع( در استان هم اکنون در حال 
پیگیری است که امیدوارم مدیران استان از طریق ماده 

23 آنها را پیش ببرند.
*رنجبرزاده: اقدامات در همدان شتاب الزم را 

گرفته است
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی نیز 
با بیان اینکه وضعیت استان نسبت به استان های دیگر 
مطلوب اســت گفت: اقدامات در همدان شتاب الزم را 

گرفته است.
اکبر رنجبرزاده با بیان اینکه بســیاری از اعتبارات با 
مبادله توافق نامه ها جذب می شود اظهار کرد: به همین 

دلیل پول هایی بلوکه می شود که نمی توان جذب کرد و 
باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

*پورمختار: عدالت در توزیع اعتبارات رعایت 
نشده است

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای 
اسالمی نیز با تأکید بر اینکه ضروری است توزیع بودجه 
شهرســتان ها در اســتان با عدالت انجام شــود گفت: 
بودجه هایی که در راستای محرومیت زدایی شهرستان ها 

در نظر گرفته شده باید در همین منظور هزینه شود.
محمدعلی پورمختار با اشــاره بــه اینکه باید برای 
محرومیــت زدایی برنامه وجود داشــته باشــد اظهار 
کرد: هدف از اختصاص بودجه نفت و گاز این نیســت 
که ســال بعد نیز بــاز همان بودجه دریافت شــود و 
اتفاقی صــورت نگیرد بلکه باید اقداماتی صورت گیرد 
کــه به محرومیت زدایی بیانجامــد. وی با بیان اینکه 
کبودراهنگ بیشــترین پراکندگی روســتایی را دارد 
گفت: این شهرســتان از هزینه حمــل و نقل باالیی 
برخوردار اســت و نیاز به بهسازی روســتاها دارد اما 

عدالت در توزیع اعتبارات رعایت نشده است.
نهاوند  اعتبــارات  از  *بهرام نیــا: 50 درصد 

تخصیص داده نشد
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی نیز 
با اشــاره اینکه  در خصوص بودجه آمار و ارقام صحیحی 
ارائه نشــده گفت: به عنوان مثــال در نهاوند 2 منطقه 
محروم خزل شرقی و بخش فیروزان وجود دارد که باید 
مورد توجه باشد. حسن بهرام نیا با اشاره به اینکه گاهی 
اعتباری مصوب می شود اما تخصیص کامل نیست بیان 
کرد: پارسال 50 درصد از اعتبارات نهاوند تخصیص داده 

نشد.
برای  تومان  میلیون  اختصاص 500  *صیدایی: 

تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی استان
رئیس ســازمان برنامه  و بودجه استان همدان هم با 
بیان اینکه در ردیف بودجه توازن 21 شاخص مبنا قرار 
گرفته اســت گفت: در این بخــش 211 میلیارد تومان 

اعتبار وجود دارد.
سید اســکندر صیدایی با اشــاره به اینکه در بخش 
تملک ســه ردیف اعتباری وجود دارد گفت: سه درصد 

نفت، تعمیر و تجهیز و پروژه های استانی و توازن است.
وی بــا بیان اینکه در این ســه بخــش به تفکیک 
شهرستان اعتباراتی در نظر گرفته شده است تصریح کرد: 
برای شهرستان همدان 56 میلیارد و 535 میلیون تومان، 
مالیر 37 میلیــارد و 431 میلیون تومان، 31 میلیارد و 
971 میلیون تومان برای شهرستان نهاوند و 17 میلیارد 
و 323 میلیون تومان برای شهرســتان تویسرکان، 21 
میلیارد و 320 میلیون تومان برای اسدآباد و 32 میلیارد 
و 556 میلیون تومان برای کبودراهنگ، شهرستان رزن 
16 میلیارد و 271 میلیون تومان و درگزین 12 میلیارد 

و 957 میلیون تومان، شهرســتان فامنین 19 میلیارد و 
340 میلیون تومان و برای شهرســتان بهار 14 میلیارد 

و 163 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
صیدایــی با بیان اینکــه 420 هــزار و 221 نفر از 
جمعیت اســتان جزء جمعیت کمتر برخوردارند عنوان 
کرد: 24 هزار و 331 نفر در همدان، 33 هزار و 773 نفر 
در مالیر، 31 هزار و 247 نفر در نهاوند،9 هزار و 38 نفر 
در تویسرکان، بیش از 13 هزار نفر در اسدآباد، 141 هزار 
نفر در کبودراهنگ، 76 هزار نفر در رزن، 36 هزار نفر در 
درگزیــن، 42 هزار نفر در فامنین و 9 هزار 603 نفر در 
بهار جزو جمعیت کم برخوردار استان محسوب می شوند.

وی با اشــاره به اینکه بیشــترین میــزان جمعیت 
کم برخوردار استان در کبودراهنگ است افزود: اعتبار در 
نظر گرفته شده برای این شهرستان از 3 درصد نفت رقم 

17 میلیارد و 900 میلیون تومان است.
این مســؤول تصریح کرد: برای مالیر 4 میلیارد و 200 
میلیــون تومان، نهاوند 3 میلیــارد و 900 میلیون تومان، 
اســدآباد یک میلیارد و 700 میلیون تومان، تویســرکان 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار، همدان 3 میلیارد و 
100 میلیون تومان، رزن 9 میلیارد و 700 میلیون تومان، 
درگزین 4 میلیارد و 600 میلیون تومان، فامنین 5 میلیارد 
و 400 میلیون تومان و برای بهار یک میلیارد و 200 میلیون 

تومان اعتبار تعریف شده است.
صیدایی با بیان اینکه براســاس قانــون در اعتبارات 
تملک استانی می توان پروژه هایی که ماهیت استانی دارد 
را تفکیک کرد گفت: 18 میلیــارد تومان اعتبار تملک 
استانی، 14 میلیارد تومان اعتبار پروژه های استانی و 4 

میلیارد تومان نیز در خصوص تعمیر و تجهیز است.
این مســؤول با اشــاره به اختصــاص 500 میلیون 
تومان برای تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی استان بیان 
کرد: 200 میلیون تومان برای تأمین تجهیزات ورزشی 

مدارس استان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه در بازنگری طرح جامع استان 500 
میلیون تومان اعتبار تعریف شــده عنوان کرد: در طرح 
بازنگری آمایش سرزمین 200 میلیون تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده و  500 میلیون تومان هم برای تعمیر و 

تجهیز باغ موزه دفاع مقدس تعریف شده است.
صیدایی با اشــاره به اینکه براساس برنامه ریزی ها یک 
میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز پاسگاه های انتظامی در 
نظر گرفته شده است بیان کرد: اعتباری نیز برای تعمیر و 

تجهیز حوزه های علمیه در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان برنامه  و بودجه استان همدان همچنین 
از اختصاص یک میلیارد تومان برای طراحی، جانمایی و 
اجرای ســایت دفع پسماند شهری و روستایی در استان 
خبر داد و گفت: منابع محدود و نیازها نامحدود هستند 
که می بایســت اعتبارات طبق نیازســنجی و براساس 

اولویت هزینه شود.

با راه اندازی شهرک صنفی بنکداران

همدان بارانداز مواد غذایی و لوازم خانگی غرب کشور می شود
نماینده مردم همدان  هگمتانه، گروه رویداد: 
در مجلس شورای اســالمی گفت: با راه اندازی 
بارانداز مواد  شــهرک صنفی بنکداران همدان 

غذایی و لوازم خانگی غرب کشور می شود.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان همــدان نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی در نشست 
صمیمــی با مجموعه شــرکت شــهرک های صنعتی 
همــدان هم زمان بــا هفته صنعت گفــت: مجموعه 
شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان را مجموعه ای 
توانمند می دانم چراکه اقدامات این شرکت در راستای 
تقویت صنعت اســتان به ویژه در شــهرک ها و نواحی 

صنعتی قابل تحسین است.
حمیدرضــا حاجی بابایی با اشــاره به تصویب 41 
پروژه ملی اســتان در مجلس شــورای اســالمی در 
خصوص دو پروژه مهم منطقــه ویژه اقتصادی جهان 
آبــاد و منطقه ویژه اقتصادی مبتنــی بر فناوری های 
برتر اســتان گفت: متولی اجرای ایــن دو پروژه مهم 
شرکت شهرک های صنعتی استان است که امیدوارم با 
شــناختی که از این مجموعه دارم در آینده ای نزدیک 
شاهد بهره برداری از مراحل مختلف این مناطق ویژه 
بوده و شــاهد تحوالت مثبت استان در استفاده از این 

دو منطقه ویژه اقتصادی باشیم.
حاجی بابایی با اشاره به شهرک صنفی بنکداران 
گفت: این مجموعه یکی از پروژه های مهم و اثرگذار 
در اســتان به شــمار می آید و اطمینان دارم با بهره 
برداری از این شهرک، همدان به بارانداز پخش مواد 
غذایی و لوازم خانگی در غرب کشــور تبدیل خواهد 

شد.
وی افزود: یکی از اهداف مهم کالنشهرها توسعه و 

پیشــرفت صنعتی است که خوشبختانه استان همدان 
با داشــتن 30شــهرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه 
اقتصــادی از ظرفیت مهمی در این حــوزه برخوردار 

است.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان نیز 
گفت: در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان بیش از 
15هزار نفر مشغول به فعالیت هستند که سعی براین 
داریم با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود این رقم 

را افزایش دهیم.
محمدرضــا بادامی افزود: در ســال جــاری که به 
فرمــوده مقام معظم رهبری، ســال حمایت از کاالی 
ایرانی اســت، با تمام تــوان در حمایــت و تقویت از 
خوشــه های صنعتی، برگزاری دوره های آموزشــی و 
مشــاوره های کارشناسی در حوزه نشان سازی تجاری، 
صــادرات محصوالت بــا کیفیت و بازاریابــی در کنار 

تولیدکنندگان استان هستیم.
بادامــی گفــت: خوشــبختانه بــا حمایت هــا و 
پیگیری های شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
همدان امســال خوشه کشمش مالیر به عنوان خوشه 
برتر صنعتی کشور برگزیده شد و طی مراسمی که به 
مناسبت گرامیداشت روز صنعت برگزار خواهد شد از 

این خوشه صنعتی تقدیر می شود.
وی با اشاره به اینکه استان همدان به کارگاه بزرگ 
عمرانی تبدیل شده است تأکید کرد: این نشان دهنده 
حمایت هــای نمایندگان اســتان در مجلس شــورای 
اسالمی و همچنین اســتاندار است که همگی دغدغه 
پیشرفت و ارتقای اســتان را دارند و مجموعه شرکت 
شــهرک های صنعتی نیز تمام تالش خود را در جهت 
اعتال و تقویت بیشــتر صنعت اســتان همدان به کار 

خواهد برد.

افتتاح مرکز آموزش ها و پژوهش های تخصصی 
قرآن و عترت در همدان

آموزش ها  مرکز  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
و پژوهش های تخصصــی قرآن و عترت همدان 
ظهر پنجشنبه با حضور رئیس سازمان دارالقرآن 
کشــور در همدان در جنب ساختمان تبلیغات 

اسالمی استان افتتاح شد.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه مدیــرکل تبلیغات 
اسالمی اســتان همدان در حاشــیه این آیین و در 
گفتگو بــا خبرنگار هگمتانه اظهــار کرد: دارالقرآن 
همدان در ســه طبقه با زیربنــای 860 مترمربع و 
با 9 کالس درس از محل اعتبارات اســتانی ساخته 
شده اســت که احداث این ســاختمان از سال 95 
کلید خورده و امســال پس از سه سال این مرکز در 

افتتاح شد. همدان 
حجت االسالم محمدهادی نظیری با اشاره به اینکه 
اعتبــار این مرکز حــدود 800 میلیون تومان اســت 
ادامه داد: این ســاختمان در اختیار مرکز پژوهش های 
قرآن و عترت ثقلین قرار می گیرد که با هدف توســعه 
فعالیت های قرآنی می توانــد جواب گوی متقاضیان و 

عالقه مندان کالس های قرآنی باشد.
وی اضافــه کرد: مرکــز آمــوزش و پژوهش های 
تخصصــی قــرآن و عترت دارای بخش هــای مختلف 
آمــوزش قرآن، کتابخانه تخصصی قــرآن و یک مرکز 
مشــاوره قرآن و سبک زندگی ایرانی اسالمی است که 

بر اساس نیازسنجی مورد استفاده قرار می گیرد.

خبــر همدان

یادداشت روز

میالد حضرت معصومه)س( 
و چشم نزدیک بین

زهره پوروهابی

همه مــا می دانیم کــه ماه بــودن ماه، از 
خورشید اســت و اگر این گوی داغ و آتشین 
نبود ما هیچ گاه چراغ نقره فام شب  ها را ندیده 
و از زیباییــش بهــره نمی بردیم امــا اوقاتی 
می شود که ماه بین ما و خورشید قرار گرفته و 
نمی گذارد نور آن را ببینیم به عبارتی در سایه 
مــاه که تمام نور و زیبایی اش را از خورشــید 

دارد قرار می گیریم.
در مناســبت های میان ما انسان ها هم این 
کســوف اتفاق می افتد که اصل در محاق فرع 
قــرار گرفته چشــم نزدیک بین مــا از تمرکز 
و توجــه به موضــوع اصلی عاجــز مانده و از 
بهره گیــری از مواهب موضــوع اصلی محروم 

می شویم.
این ایام هم زمان بــا میالد حضرت فاطمه 
معصومه ســالم اهلل علیها بود. در درخشــش 
ویژگی هــای علمــی، اخالقی و... ایــن بانوی 
مکرمه بسیار گفته اند از جمله نقل شده است 
که روزی گروهی از شیعیان وارد مدینه شدند 
و برای حل مشــکل خویش سراغ خانه موسی 
بن جعفــر)ع( را گرفتنــد، کاروانیان وقتی به 
در خانه امام)ع( آمدند، متوجه شــدند که آن 
حضرت به مســافرت رفته است. خستگی راه 
و نبود امام هفتم ســخت بــر کاروانیان گران 
آمــد، ناگهان یکــی از دختــران آن حضرت 
ســکوت غمبار کاروانیان را شکست و فرمود: 
پرســش های خود را به من بدهید تا به تمام 
آنها پاسخ دهم. پاسخ ها را با دقت تمام نوشت 
و به کاروانیان باز گرداند. کاروانیان شگفت زده 
به پاسخ ها نگریستند و با سبک شدن بار غم و 
اندوه شان راه دیار خویش در پیش گرفتند. در 
مسیر راه به امام هفتم)ع( برخوردند و داستان 
پاســخ گویی دخترش فاطمه معصومه)س( را 
بازگو نمودند و پاســخ ها را به او نشان دادند، 
حضرت لبخندی زد و ســه بار فرمود: »فداها 
ابوها؛ پدرش فدایش باد.« و ما می دانیم امامی 
کــه فعل و قول و حتی ســکوتش از اشــتباه 
مبراســت وقتی می گوید "پدرش به فدای او" 
یعنــی این خانم جوان چه جایگاه رفیعی دارد 
این دردانه خانه حضرت موســی بن جعفر)ع( 
از راویان حدیث بــود و حرکتش از مدینه به 
سوی برادر در طوس اثرات بسیاری بر جامعه 
اسالمی داشت تا آن هنگام که در قم آرمید و 

بهشتی در سایه این درخت پرثمر ایجاد شد.
آری حضــرت فاطمه)س( دخــت مکرمه 
حضــرت موســی بن جعفر ســالم اهلل علیهم 
اجمعین در روز اول ذی القعده به دنیا آمد و ما 
به یمن این میالد خجسته و برای ارائه الگو به 
دختران جامعه اسالمی میالدش را روز دختر 
نامیدم تا بگوییم فرهنگ اســالمی نه به آئین 
جاهلیت اولی دختر را در خاک پنهان می کند 
نه به رســم جاهلیت مدرن او را چون برده ای 
جنسی بر سر بازار می آورد تا از اندام او برای پر 
کردن جیب خود بهره  ببرد؛ فرهنگ اســالمی 
به دختران به عنوان ریحانه خلقت نگریسته و 
با پرورش اندیشه و احساس او دختران و بانوان 
مسلمان را همچون آسیه الگوی زنان و مردان 
زمان خود می کنــد و همچون زینب کبری و 
فاطمه معصومه ســالم اهلل علیهما تاریخ سازان 

جامعه بشریت قرار می دهد.
اما متأســفانه با تمام این درخشندگی ها 
مــا دل خوش به ظاهر و پوســته مناســبت 
روز دختر شــده و به همین عنوان بســنده 
می کنیم انگار ظاهر شیک آن باعث می شود 
چشــم نزدیک بین ما از توجه به خورشــید 
وجــود حضرت معصومه ســالم اهلل علیها باز 
بماند و نتوانیم دست دخترانمان را به عنوان 
معلم نســل ها گرفته و به مکتب انسان ســاز 
ایــن بانوی جوان ببریم تا بــه آن ها بیاموزد 

که دختر و زن بودن یعنی چه.
این آفت نزدیک بینی ما همیشــه در حوزه 
زنان مشکل ســاز بوده اســت چــرا که حتی 
وقتی می خواهیم به بانــوان توجه کنیم تمام 
افتخارمان این می شود که چند سمت اداری به 
آن ها داده ایم اما برنامه ای برای تکریم جایگاه 
واقعی بانوان نداریم. نتیجه این نوع رویکرد، آن 
می شود که وقتی بانوی مدیری حوزه سالمت 
را نقــد می کند فالن آقا آن مطالب را می گوید 
که گفت و دور از شــأن آن جمــع و این قلم 

است توضیح بیش از این.
بــه عبــارت دیگر اگــر به دنبــال فالح و 
رستگاری هســتیم باید این چشم  نزدیک بین 
را معالجــه کرده از بند روزمرگی رها شــده و 
بال اندیشه به ســمت افق الیتناهی بگشاییم 
در این صورت اســت که در میالد دخت امام 
هفتــم)ع( وقتی به محضر حضــرت معصومه 
سالم اهلل علیها مشــرف می شویم و قرار است 
وجود خورشیدوش او را برای دختران جوانمان 
تبیین کرده و از بهانه و وجه اشــتراک دختر 
بودن بهره ببریم به زینت های کوچک سرگرم 
نمی شــویم و بهانه، مــا را از اصل باز نمی دارد 
تنها در این صورت اســت کــه می توانیم ادعا 
کنیــم میالد این بانوی جــوان و روز دختر را 

جشن گرفته ایم.



آقاي مصطفي همزه داراي شناسنامه شماره 551 به شرح دادخواست به کالسه 111/188/98ش از این حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان 
عذرا همزه به شناســنامه شــماره 10 در تاریخ 95/11/16 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن متوفي/ متوفیه منحصراست به 1- متقاضي گواهي حصروراثت با 
مشــخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوفیه 2- یحیي همزه فرزند غیبعلي به ش ش 15 صادره از بهار متولد 1353 فرزند ذکور متوفیه 3- نبي اله همزه فرزند غیبعلي به ش ش 7275 
صادره از بهار متولد 1356 فرزند ذکور متوفیه 4- مهرداد همزه فرزند غیبعلي به ش ش 1269 صادره از بهار متولد 1357 فرزند ذکور متوفیه 5- معصومه همزه فرزند غیبعلي به ش ش 
6320 صادره از بهار متولد 1348 فرزند اناث متوفیه 6- الهام همزه فرزند غیبعلي به ش ش 4 صادره از بهار متولد 1363 فرزند اناث متوفیه والغیر - اینک با انجام تشــریفات مقدماتي 
در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه از متوفي/ متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال 

گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 111 شوراهاي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
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یده  ا مز گهئ  آ
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از تعداد 1واحد غرفه 
اغذیه فروشــی )جگرکی(واقع در محوطه توریســتی گنجنامه شهر همدان را به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی با شرایط تعیین شده 

اقدام نماید .
 1. مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده مذکور بصــورت واریز نقــدی ،ضمانتنامه،اوراق مشــارکت و یا اســناد خزانه می باشــد .ضمنٌا حســاب شــماره

 7408-11-3451625-3 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان 
جهت واریز نقدی اعالم می گردد .

2. متقاضیان می توانند از مورخ 98/4/15لغایت مورخ 98/4/25جهت اخذ اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان  واقع در آدرس فوق مراجعه نمایند
3. متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را در پاکت های الف -ب-ج )ج سه پاکت(بصورت دربسته و ممهور شده تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری روز... 
مورخ 98/4/25 به دبیرخانه ســازمان واقع در میدان پیشــاهنگی -بلوار والیت -روبروی کالنتری 15 رسالت -ساختمان معاونت حمل ونقل و ترافیک -طبقه 

اول تحویل نمایند .
4. داشتن پروانه کسب وسابقه کار مربوطه در منطقه مورد نظر از شروط شرکت در مزایده می باشد .

5. متقاضیان می توانند پیشــنهادات خود را از تاریخ انتشــار این آگهی تا پایان وقت اداری )ساعت 14:15(مورخ 98/4/25تحویل امور قراردادهای سازمان 
واقع در آدرس فوق نمایند . به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6. زمان قرائت پیشنهادات مورخ 98/4/26ساعت10صبح در محل سازمان خواهد بود.
7. شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در جلسه قرائت پیشنهادات می باشند 

8. شرکت در این مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد 
9. مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد

10. متقاضیان شرکت در مزایده نباید منع قانونی شرکت در معامالت دولتی داشته باشند. 
11. چنانچه برنده اول مزایده ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند تضمین شــرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط و به ترتیب 

در خصوص نفرات دوم وسوم نیز به همین روش اقدام میگردد. 
12. سپرده افرادی که در در مزایده برنده نشده اند بجز نفرات اول ،دوم و سوم حداکثر تا 15 روز مسترد خواهد شد.

13. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
14. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود 

15. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 08138244442و08138244440تماس حاصل نمایند
16. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

تعرفه طبق مصوبه شورای محترم اسالمی شهرشرح
مبلغ پایه بهره برداری ماهیانه

مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای 
هر غرفه

10/000/000ریال7/500/000ریالغرفه شماره 10

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان
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مناقصه  تجدید  ن  فراخوا گهئ   آ
اداره کل راه و شهرسازي اســتان همدان در نظر دارد پروژه های  ذیل را با انجام فرایند مناقصه عمومی یک مرحله ای به 

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

شماره
 مناقصه 

موضوع
 مناقصه

مبلغ برآورد
 )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرایند ارجاع کار )ریال( 

صالحیت
 الزم

تجدید 98-8
ایمن سازی محدوده 
روستای پهنه محور 

همدان سنندج
5 راه و ترابری000‘000‘896265‘820‘292‘5

تجدید 98-10
عملیات بهسازی محور 

برزول - دهفول از توابع 
شهرستان نهاوند

5 راه و ترابری000‘000‘208950‘602‘998‘18

تجدید 98-18
عملیات اجرایی آسفالت 

راه روستایی کرفس 
شهرستان رزن

5 راه و ترابری000‘000‘404295‘474‘891‘5

 
مهلت دریافت اسناد : از ساعت 13 تاریخ 98/04/15 تا ساعت 19 تاریخ 98/04/22

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا ساعت 19 تاریخ 98/05/01
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح تاریخ 98/05/02

    www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت
محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی : دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

www.setadiran.ir محل تحویل پاکات الف، ب و ج به صورت الکترونیکی : سامانه تدارکات الکترونیک دولت
محل بازگشایي پاکات : سي متري سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازي استان همدان

نوبت اول:  98/4/15 -  نوبت دوم:  98/4/16

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

16087
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3   شنبــــه 15 تیـــــر ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4288

اخبار کوتاه

تداوم افزایش خودسرانه 
قیمت لبنیات

20 روز از مجوز ستاد تنظیم بازار برای افزایش 
نــرخ لبنیات می گــذرد که برخــی کارخانه های 
لبنیات دوباره اقدام به افزایش خودســرانه قیمت 
کرده اند یکی از این نشان های تجاری 700 تومان 

بیشتر از قیمت مصوب برچسب زده است.

کشف باند بزرگ جعل مدارک 
دانشگاهی در کشور

یک بانــد بزرگ جعــل مدارک دانشــگاهی 
شناســایی و با همکاری مراجع دســتگاه قضایی 
کشــور، شــبکه عامالن و تعدادی از متهمان نیز 
به همراه ادوات مجرمانه دستگیر و دفاتر متخلف 
پلمب شــد. عامــالن از ســال 1385 به صورت 
حرفه ای و شــبکه ای در ســطح کشــور فعالیت 
داشته اند و با راه اندازی دفاتر متعدد در استان های 
مختلــف و ســایت های جعلی اســتعالم مدارک 
دانشگاهی نسبت به صدور مدارک جعلی مهم در 
مقاطع متعدد تحصیلــی در قبال دریافت هزینه 
تا 100 میلیون تومان )بــرای هر مدرک( اعم از 
مدارک تحصیلی و... به منظور اســتفاده در داخل 
و خارج از کشور اقدام و در بسیاری از جوامع نیز 

سرمایه گذاری می کردند.

تغییر استانداران و فرمانداران 
تا پایان انتخابات مجلس 

متوقف شد
معاون سیاســی وزیر کشــور گفــت: ما طی 
بخشــنامه ای جز در موارد اضطرار هرگونه تغییر 
فرمانداران و استانداران را متوقف کردیم؛ چرا که 
عمال وزارت کشور و ســتاد انتخابات وارد مرحله 

اجرایی و عملیاتی شده است.

پروازهای حج 98 آغاز شد
با انجام نخســتین پرواز هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ایران »هما« در شــامگاه 13 تیر حامل 
عوامل و دست اندرکاران حج تمتع 98،  پروازهای 

رفت زائران بیت ا... الحرام آغاز شد.

انفجار خودروی بمب گذاری 
شده در ترکیه

منابــع ترکیــه ای از انفجــار یــک خودروی 
بمب گذاری شــده در شــهر »ریحانلی« واقع در 
اســتان ختای خبر می دهند. خبرنــگار روزنامه 
»اِوِرنســل« از محل حادثه گــزارش داد که این 
انفجار در 750 متری دفتر فرمانداری ریحانلی رخ 
داده و حداقل دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی 
شدند. دفتر ریاســت جمهوری ترکیه در بیانیه ای 
اعالم کرد که به احتمال زیاد خودروی بمب گذاری 
شده حامل دو شهروند ســوری بوده و یافته های 

اولیه نشان از تروریستی بودن این حمله دارد.

انعکاس
آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین

حاجی بابایی نماینده همدان:

ارز 4200 تومانی صرف معیشت مردم شود
تخطی دولت در اجرای مصوبه مجلس

هگمتانــه، گــروه ایران و جهــان: عضو 
کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس گفت: 
دولت تاکنون مصوبــه مجلس برای تخصیص 
14 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی جهت تأمین 

کاالهای اساسی را اجرا نکرده است.
حمیدرضا حاجی بابایی، با اشاره به تخطی دولت 
در اجرای مصوبه مجلس برای تخصیص 14 میلیارد 
دالر ارز 4200 تومانی برای تأمین کاالهای اساسی، 
گفت: متأسفانه دولت تاکنون این مصوبه مجلس را 

اجرا نکرده است.
وی متذکر شــد: این مشــکل از آنجایی شکل 
گرفت که مجلس در زمان تصویب این مصوبه همه 
اختیارات را به دولت داد و به طور دقیق مشــخص 
نکرد که جامعــه هدف این 14 میلیــارد دالر چه 
کســانی هستند، چگونه این پول باید هزینه شود و 
کاالهای اساسی دقیقاً مشمول چه کاالهایی است؟

رئیــس فراکســیون نماینــدگان والیی مجلس 
افزود: مشــکل از خود ماســت که در زمان تصویب 
الیحه بودجه به این مسئله بسیار مهم، توجه کافی 
نکردیــم و همه موارد را در اختیار دولت قرار دادیم 
و االن دولت است که درباره صفر تا صد این مصوبه 

تصمیم گیری می کند.

حاجی بابایــی با بیان اینکه چهار ماه از ســال 
گذشــته اما دولت اقدامی بــرای اجرایی کردن این 
مصوبه مجلس نداشته است، تصریح کرد: کمیسیون 
برنامه و بودجه تاکنون جلساتی برای تعیین تکلیف 
این موضوع با دولتی ها به ویژه مســؤوالن سازمان 
برنامه و بودجه برگزار کرده اســت و این جلســات 
تا روشن شــدن کامل شیوه تخصیص ارز دولتی به 

کاالهای اساسی ادامه خواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکه مجلس 14 میلیارد دالر 
ارز 4200 تومانی را با هدف تأمین کاالهای اساسی 
مــردم در بودجه بــه تصویب رســاند، گفت: ما در 
مجلس مجدداً این موضوع را بررسی می کنیم؛ چرا 
که این بودجه باید فقط صرف معیشت مردم شود و 
بدون هیچ سوءاستفاده ای در اختیار آنان قرار گیرد.

ایران و جهان

واردات از ایران به مرز صفر رسید

رشد 88 درصدی صادرات آمریکا به ایران
هگمتانه، گروه ایران و جهان: صادرات آمریکا 
به ایران در ماه می  سال جاری میالدی 88 درصد 

رشد کرد و به 9.8 میلیون دالر رسید.
جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی اداره آمار 
آمریکا نشــان می دهد مبادالت تجاری این کشــور با 
ایران در 5 ماهه نخســت سال جاری میالدی افت 53 

درصدی داشته است.
مبادالت تجاری دو کشــور که در ماه های ژانویه تا 
مــی  2018 بالغ بر 80.5 میلیــون دالر بوده در مدت 
مشابه سال جاری میالدی به نصف کاهش یافته و بالغ 

بر 37.5 میلیون دالر شده است.
بر اســاس این گزارش، صادرات آمریکا به ایران در 

5 ماهــه 2019 با افت 27 درصدی نســبت به مدت 
مشــابه سال قبل از آن مواجه شده و به 36.6 میلیون 
دالر رسیده است. آمریکا در ماه های ژانویه تا می سال 

قبل 50.2 میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
واردات آمریــکا از ایــران در ماه هــای ژانویــه تا 
می امســال نیز به مرز صفر رسیده است. آمریکا که در 
5 ماهه نخســت ســال قبل 30.3 میلیون دالر کاال از 
ایران وارد کرده بود این رقم را در مدت مشابه امسال 

به 0.9 میلیون دالر رسانده است.
ایران و آمریکا روابط تجــاری قابل توجهی ندارند. 
ایــران به لحاظ ارزش صد و پنجاه و ششــمین مقصد 
صــادرات کاالهای آمریکایی و دویســت و ششــمین 

تأمین کننــده کاالهای مورد نیــاز آمریکا در 5 ماهه 
نخست 2019 شناخته شده است.

بر اســاس این گزارش در ماه می که دولت آمریکا 
از تمدید معافیت ها برای واردات نفت ایران خودداری 
کرد صادرات این کشور به ایران نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل رشد 88 درصدی داشــته است. آمریکا در 
ماه می ســال قبل 5.2 میلیون دالر کاال به ایران صادر 
کرده بود اما این رقم را در مدت مشابه امسال به 9.8 

میلیون دالر افزایش داده است.
واردات از ایــران در ماه می امســال بالــغ بر 0.4 
میلیون دالر بوده اســت. آمریکا در ماه می ســال قبل 

7.9 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.

حسینی عضو کمیسیون بودجه مجلس:

مدیریت سهام عدالت به حیاط خلوت برخی  تبدیل شده است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون 
بودجه مجلــس با بیان اینکه مدیریت ســهام 
عدالت توســط دولت انجام می شود و به حیاط 
خلوت برخی  تبدیل شــده است، گفت: بسیاری 

از افراد کم توان مالی سود سهام عدالت ندارند.
محمد حسینی با اشاره به مشکالت پیرامون سهام 
عدالت، گفت: ســهام عدالت براساس قوانین و مقررات 
سال های گذشــته و اصل 44 قانون اساسی)مبنی بر 
کوچک سازی دولت( به حدود 46 تا 50 میلیون نفر از 
جمعیت ایران واگذار شده است، اما متأسفانه سازوکار 
در پیش گرفته شــده برای آن تاکنون چندان کارآمد 
نبوده اســت و اکثر شرکت ها از دیدگاه نظارتی ناظران 
پنهان مانده اند. ســمن ســهام عدالت بــه مقدار یک 
میلیون تومان برای هر سهم، در مدت زمان 10 ساله، 
از محل سود سهام برداشته شود و فرد پس از 10 سال 

به سهم خود برسد.
* ســازوکار در پیش گرفته شده برای سهام 

عدالت تاکنون چندان کارآمد نبوده
نماینــده مــردم تفــرش، آشــتیان و فریمان در 
مجلس شــورای اســالمی افزود: تعاونی سهام عدالت 
در شهرســتان ها تشکیل شــده  و تمام آن ها شرکت 
سرمایه گذاری ســهام عدالت استان را تشکیل داده اند 
و سهام شرکت های دولتی به این شرکت ها واگذار شد، 
در نتیجه سهم در اختیار مردم، شامل سبدی از سهام 
چند شــرکت می شــود که در طول 10 سال نخست 
براساس محاســبه سود شــرکت ها در این شرکت ها 
به طور متوســط حدود 500 هزار تومان از هر ســمن 
معامله به هر نفر واگذار شده است و مقررشده؛ اگر هر 
فرد طی مدت زمان شــش ماهه مابقی سهام را اعالم 

کند سهم مذکور برای آن فرد شود.
وی توضیح داد: براســاس قانون بایــد 500 هزار 
تومان حق ســهم برای افراد تحت پوشــش حمایتی 
مانند بهزیستی و کمیته امداد را دولت تقبل کند اما به 
دلیل نوسانات اقتصادی و عدم سودآوری شرکت های 
مــورد نظر این مســئله تحقق پیدا نکــرد، همچنین 
بسیاری از افراد هنوز سمن سهام را پرداخت نکرده اند.
* مدیریت ســهام عدالت توسط دولت انجام 
می شود و به حیاط خلوت برخی تبدیل شده است

حســینی در توضیــح دالیل عدم اجرایی شــدن 
آزادی سازی خرید و فروش سهام، گفت: اگرچه تاکنون 
مجلس برای حل مشــکل آزادســازی خرید و فروش 
سهام تالش هایی کرده اما ســاز و کار حاکم بر سهام 
عدالت مانع این کار شــده است؛ چراکه هنوز مدیریت 
سهام عدالت توســط دولت انجام می شود و به حیاط 
خلوت برخی  تبدیل شــده است، درواقع این شرکت ها 
با مدیریت دولتی به صورت غیردولتی اداره می شوند.

این نماینده مجلس در ادامه با اشــاره به اینکه باید 
مشخص شود شــرکت ســرمایه گذاری استان، سهام 
کدام شــرکت های دولتی را در اختیار دارد، بیان کرد: 
همچنین باید مشخص شود شرکت های سهام عدالت 
شهرستانی، چگونه سهام شرکت سرمایه گذاری استانی 
را دارند؟ هرچند به دلیل عدم فعالیت شــرکت تعاونی 

سهام عدالت شهرستان این مشکل پا برجا است.
حســینی اظهار کرد: اگرچه عرضه ســهام توسط 
ســهام دار در بــورس می تواند برای جــذب و نقل و 
انتقاالت ســرمایه بسیار مفید باشد اما هنوز نمی دانیم 
ســهم در اختیار مردم منتج از ســهام کــدام یک از 
شــرکت های زیرمجموعه است تا نوســانات آن سهم 

مشخص شود.
* دالالن سهام عدالت افراد نیازمند را ارزان 

خریداری می کنند
وی با بیان اینکه مردم ســهام خود را به دلیل نیاز 
مالی به پولدارها می فروشــند که ایــن خود معضلی 
تبدیل شده است، اظهار کرد: اگرچه تا به امروز نقل و 
انتقال قانونی سهام عدالت انجام نشده است اما برخی 
از دالالن از شرایط فوق سوءاســتفاده و با مراجعه به 
افراد نیازمند ســهام آن ها را ارزان خریداری می کنند 
البته این خرید رسمی نیســت مانند آنکه خانه ای به 
صورت قولنامه ای خریداری شــود، با این وجود دولت 

باید هرچه سریع تر این مهم را ساماندهی کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: متأسفانه سود سهام عدالت 
به افرادی داده شــده که جــزء جامعه هدف نبودند و 
بسیاری از افراد بی بضاعت و کم توان مالی از این سود 

سهام عدالت برخوردار نیستند.

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس  کل بانک 
مرکزی از طرح جدیدی برای تأمین مالی تولید 

خبر داد.
عبدالناصر همتی با اشــاره به رشد باالی کل های 
پولی به ویژه نقدینگی طی ســال های گذشــته اظهار 
کرد: با ایــن وجود تأمین مالــی فعالیت های تولیدی 

همچنان با دشواری روبرو است.
وی افزود: افزایش هزینه های تولید در طول یک 

سال گذشــته، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به 
شــدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشــوارتر 

کرده است.
رئیــس کل بانک مرکزی با تأکیــد بر اینکه این 
بانک، با درک وضعیت موجــود به دنبال طرح هایی 

جهت حل این دشــواری اســت، تصریح کرد: اصل 
اساســی در نگاه بانک مرکزی آن اســت که هرگونه 
طرحی بــه تأمین مالی فعالیت هــای تولیدی منجر 
شــده و نیاز افزایش یافته ســرمایه در گردش آنها 

را برآورده کند.

همتی ادامه داد: از ســوی دیگر مهم است که این 
اقدام منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشــدید 

فشارهای تورمی و قیمتی نشود.
وی با بیان اینکه در کمیته های مشورتی نقدینگی 
و اعتباری بانــک مرکزی، طرح هــای متعددی مورد 
بحث قرار گرفته است، گفت: یکی از این طرح ها، طرح 
»تأمین مالی مولد« اســت؛ به طــوری که با کمترین 
نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید 

صنعت به ســرمایه در گردش پاســخ داده شــود و از 
انحراف منابع به سمت فعالیت های غیر مولد به خوبی 

ممانعت شود.
رئیس  کل بانک مرکزی اضافه کرد: این طرح پس 
از نظرخواهی از متخصصان پولی و بانکی، جمع بندی و 
در کنار تالش های جاری بانک های کشور برای تأمین 
مالــی تولید، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق 

تولید به کار گرفته می شود.

همتی خبر داد

طرح جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی تولید
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پیام شهردار همدان به مناسبت روز " شهرداری و دهیاری":

کیفیت خدمت رسانی به شهروندان
 مهمترین هدف مدیریت شهری است

هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان 
با تقدیر از تالش های جهادی و شــبانه روزی 
کارکنان مجموعه مدیریت شــهری، در پیامی 
چهاردهم تیرماه روز شهرداری ها و دهیاری ها را 
تبریک گفت و بر لزوم افزایش کیفیت خدمات 

دهی به شهروندان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه در پیام مهندس عباس 
صوفی آمده اســت: برابر مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی و با هدف آشــنایی شــهروندان با عملکرد و 
خدمات شــهرداری ها و دهیاری هــا، ارتقاء جایگاه و 
منزلت این دو نهاد، هم افزایی و افزایش مشارکت مردم 
با خانواده بزرگ مدیریت شهری و روستایی و همچنین 
در راستای اطالع رسانی شفاف و بی پرده و با رویکرد 
تبیین اهداف،  سیاست ها و برنامه های کالن کشور در 
حوزه مدیریت شهری و روستایی، روز چهاردهم تیرماه 
به عنوان "روز شــهرداری و دهیاری" نام گذاری شده 
است که همین امر وظیفه مدیریت شهری در جهت 
ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات را افرایش می دهد.

وی در ادامــه بــر ضــرورت تجلیــل از خادمان 
عرصه مدیریت شــهری، ارائه دســتاوردها و اقدامات 
انجام شده و جلب رضایت شــهروندان، برنامه ریزان، 
سیاست گذاران، صاحب نظران و اندیشمندان دستگاه ها 
و نهادهای اجرایی مرتبط با مدیریت شــهری تأکید 
کرده و گفته اســت: توجه بیش از پیش به مسایل و 
مشکالت، تنگناها و نیازهای مدیریت شهری و تالش 
در جهت رفع تنگناها از دیگر اهداف مهم شهرداری ها 
است که بایستی شتاب بیشتری را در این مسیر شاهد 
باشیم. صوفی در ادامه با بیان اینکه خادمان مردم در 
شهرداری و شورای اسالمی شهر با تالش شبانه روزی 
و از طریــق برنامه ریزی های دقیق و اجرای اقدامات و 
فعالیت های جدید در شــهر، بستر زندگی مناسب و 
افزایش رفاه عمومی شــهروندان را مورد توجه دارند، 
افزود: افکار عمومی انتظار دارد، مســؤوالن مدیریت 
شــهری با افزایش همدلی و تعامل هر چه بیشــتر با 
شــهروندان در حوزه مدیریت شهری بستر مشارکت 
آنهــا در حوزه های مختلف شــهری را بیش از پیش 
فراهم نمایند که مجموعه شهرداری همدان در اجرای 

پروژه های شــهری همواره به این موضوع توجه ویژه 
دارد و بنــده اعتقاد دارم هیچ اقدامی در شــهر بدون 
مشارکت شهروندان به ســرانجام نخواهد رسید زیرا 
اقدامات و فعالیت ها زمانی اثرگذار و ماندگار خواهد بود 
که رضایت عمومی شهروندان را به همراه داشته باشد.

عباس صوفی با بیان اینکه همدلی و همراهی همه 
جانبه مهمترین اصل در توسعه و پیشرفت هر شهری 
است افزود: به لطف خداوند و با برنامه ریزی های صورت 
گرفته در مجموعه شــهرداری همدان در سال جاری 
و با همراهی و همدلی نماینده ولی فقیه در اســتان، 
مدیریت ارشــد اســتان، نمایندگان مردم همدان در 
مجلس، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر، معاونان 
اســتاندار همدان، دستگاه قضایی و ســایر نهادها و 
دستگاه های اجرایی و در راستای ارائه خدمات مطلوب 
و شایسته به عموم شهروندان به ویژه ساکنان مناطق 
کم برخوردار شهر درصدد هستیم با برقراری عدالت در 
زمینه کمی و کیفی خدمات ارائه شده، رشد و توسعه 
همه جانبه و متوازن شهر همدان را با سرعت بیشتری 
به جلو پیش ببریــم که امیدواریــم بتوانیم رضایت 

حداکثری مردم را کسب کنیم.
وی در خاتمــه تبریــک چهاردهم تیرمــاه روز " 
شــهرداری و دهیــاری" از خداوند متعــال توفیقات 
روز افزون توأم با ســعادت و ســالمتی را برای تمامی 
عزیزان زحمتکش در مجموعه مدیریت شهری همدان 

خواستار شده است.

هگمتانــه، گروه خبر همدان : بــه گزارش لیال 
نادعلی فــر خبرنــگار هگمتانه، در قدیم شــهرداری 
را بلدیــه می گفتنــد. در ســال 1300 هجری قمری 
ناصرالدین شــاه به دنبال اصالح امور داخلی، تصمیم 
گرفت بلدیه را در تهران تأســیس کند اما موفق نشد. 
سرانجام در سال 1283 ه . ش، قانون بلدیه در مجلس 

شورای ملی تصویب شد.
نخســتین بلدیه )شــهرداری( در سال 1286 در 
بزرگترین شــهر ایران و مرکز دارالحکومه آذربایجان 
به نام انجمن شــهر تبریز تأســیس شــد. نخستین 
شــهرداری که براســاس قانون جدید تأسیس شد، 
شــهرداری تهران بود کــه با تشــکیالت جدید در 
همان ســال تقریباً بالفاصله پــس از تصویب قانون، 
پایه گذاری شــد و با تشــکیالت جدیــد آغاز به کار 
کرد. بعد از آن تا ســال 1300 فقط در 10 شــهر، 

شهرداری تأسیس شد.
 این شهرها عبارت بودند از اصفهان در سال 1286، 
شیراز و همدان در سال 1290، تبریز )تغییر ساختار ( 
در سال 1296، مشهد و آستارا در سال 1297، دزفول 
در ســال 1299 و مراغه، کرمان و ماکو نیز در ســال 
1300 شهرداری خود را تشــکیل دادند. شهرداری ها 
امروزه از اهمیت بســیار زیــادی در جامعه برخوردار 
هســتند تا جایی که شورای عالی انقالب فرهنگی روز 
14 تیــر ماه را به عنوان روز شــهرداری و دهیاری در 

سالنامه رسمی کشور به ثبت رساند.
* جعفری: شهرداری یک نهاد غیردولتی است

مدیرکل دفتر امور شــهری و 
شوراهای استانداری همدان با بیان 
ویترین خدمات  اینکه شهرداری 
به شــهروندان به شــمار می آید 
گفت: شهرداری یک نهاد عمومی 
غیردولتی است که سهم عمده ای 

در اداره شهر برعهده دارد.
ســید حســین جعفری با تبریک روز شهرداری و 
دهیاری  با بیان اینکه مســؤولیت شهر براساس قوانین 
بر عهده شــهرداری ها است بیان کرد: این نهاد جایگاه 
ویژه ای را در سطح مدیریت شهری، بین مردم و افکار 

عمومی دارد.
وی با تأکید بر اینکه از این منظر هیچ دســتگاهی 
به اندازه شــهرداری ها بــا مردم ارتباط نــدارد اظهار 
کرد: براین اســاس شهروندان انتظار دارند که خدمات 
مطلوبی را از ســوی ایــن نهاد دریافــت کنند. پس 
شــهرداری ها باید درک درســتی از نیازها و انتظارات 
شهروندان در کسب رضایت مندی آنان داشته باشند.

جعفــری با بیــان اینکه نقطه مقابــل فعالیت های 
شــهرداری ها، وجود شهروندانی اســت که از روحیه 
مشارکت، همکاری و مسؤولیت پذیری در امور شهری 
برخودار هستند گفتند: هر چقدر شهروندان به وظایف 
و مســؤولیت خود آگاه باشــند به همان میزان شاهد 

شهری توسعه یافته خواهیم بود.
وی با اشــاره به اینکه تأکید دولت بر آن اســت که 
شهرداری با روحیه قانون مداری به وظایف خود بپردازد 
عنوان کرد: یقیناً در این راه شــهرداری ها باید در جهت 

تنویر افکار عمومی توجه بیشتری داشته باشند.
این مســؤول به چالش های پیش روی شهرداری ها 
نیز اشاره و بیان کرد: شهرداری ها تراکم نیرو دارند اما 

برای تربیت نیروی متخصص باید تالش کنند.
وی بــر لزوم آمــوزش نیروها تأکیــد و بیان کرد: 

شــهرداری ها می توانند به آمــوزش نیروهای خود در 
راستای افزایش سطح رضایتمندی شهروندان بپردازند.

جعفری بــا بیان اینکه شــهرداری ها امــروز نیاز 
دارند با ایجاد انرژی خمودگی هــا را بر چینند عنوان 
کرد: الزامات شــهری حکم می کند از روش های نوین 

مدیریت در راستای امور بهره بگیرند.
وی بــا تأکید بر اینکه شــهرداری ها نباید صرفاً به 
مسائل عمرانی محض بیاندیشــند اظهار کرد: مسائل 
فرهنگی، ســبک زندگی و آموزش شهروندی نیز باید 

در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.
این مسؤول با بیان اینکه شهرداری ها نیازمند تعریف 
منابع پایدار درآمدی هستند گفت: باید بخش خصوصی و 
سرمایه های عمومی وارد کار شود و صرفاً نگاه شهرداری ها 
به کمک های دولتی نباشد و برای بهبود امور و دسترسی 
بــه یک منابع پایــدار از دانش روز و کســب و کارهای 
جدید بهره مند شــوند. با این حال دولت همواره حامی 
شهرداری ها به خصوص شهرداری های کوچک مقیاس در 

تمامی ابعاد بوده و خواهد بود.
عمرانی  پروژه های  اعتبــار  صابر:  *دهبانی 

منطقه یک در حدود 84 میلیارد تومان است
سرپرست منطقه یک شــهرداری همدان نیز با بیان 
اینکه19 محلــه و 3 ناحیه در 
این منطقه قرار دارد بیان کرد: 
ایــن نهاد همواره ســعی کرده 
است خدمات مناسبی را به این 

منطقه و محالت داشته باشد.
مســعود دهبانــی صابر با 
انجام  امسال  اینکه  به  اشــاره 
پروژه های مختلفی در دســتور کار قرار گرفته اســت 
بیان کرد: میزان اعتبار پروژه های عمرانی منطقه یک 

در حدود 84 میلیارد تومان است.
وی بــا بیان اینکه این میزان اعتبار برای 70 پروژه 
اســت گفت: امســال عالوه بر پروژه های معمولی که 
همواره در سطح محالت و شهر انجام می شود چندین 

پروژه شاخص نیز در سطح منطقه انجام خواهد شد.
دهبانی صابر با بیان اینکه برای پیاده رو سازی بلوار ارم 
8 میلیارد تومان در نظر گرفته شده گفت: تا پایان تیرماه 

خط شمالی این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشــاره به اینکه خــط جنوبی پیاده رو نیز تا 
پایان تابســتان انجام خواهد شــد اظهار کرد: امسال 
احداث سایت موزه میدان امام خمینی)ره( نیز با مبلغ 

3 میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.
این مســؤول با بیــان اینکه شــهرداری منطقه یک 
پروژه های مختلف دیگری نیز در دست اقدام دارد گفت: 
پیاده رو ســازی بلوار بعثت با 2.4 میلیارد تومان، احداث 
پارکینگ طبقاتی پشت هتل مرمر با 10 میلیارد تومان، 
اجرای آســفالت در سطح منطقه با 20 میلیارد تومان و 
پوشش و تجهیز سن اصلی تاالر قرآن با 6.6 میلیارد تومان 
از دیگر پروژه های این نهاد در راســتای خدمت رسانی به 

مردم و داشتن شهری زیبا است.
* جلیلوند: در سال جاری حدود 85 میلیارد 

تومان به بخش عمرانی اختصاص یافته است
سرپرست منطقه 2 شهرداری همدان نیز با بیان اینکه 
17 محله و 3 ناحیه در این منطقه قرار دارد اظهار کرد: در 

ســال جاری حدود 85 میلیارد 
تومــان به بخــش عمرانی این 

منطقه اختصاص یافته است.
حامد جلیلوند با اشــاره به 
اینکه براساس نیازسنجی هایی 
که در منطقه انجام شده است 
بیشــترین مشکالت مربوط به 
آســفالت و پیاده رو سازی بوده است بیان کرد: 18 تا 
20 میلیارد تومان از بودجه عمرانی را به این بخش ها 

اختصاص داده ایم.
وی با تأکید بر اینکه خدمت رسانی به مردم اولویت 
نخســت این نهاد اســت تصریح کرد: امســال سعی 
می کنیم حداقل 30 هزار تن آســفالت با کیفیت و به 

روش فینیشری در محالت مورد نیاز پخش کنیم.
این مســؤول با بیان اینکه از جمله نیازهای منطقه 
2 احداث پارک و فضای سبز است گفت: در این راستا 
نیز امسال 2 پارک خاص در منطقه ایجاد خواهد شد.

جلیلوند با اشــاره به اینکه شــهرداری همدان در 
مقایســه با شــهرداری های شــهرهای اطراف یکی از 
شــهرداری های موفق است بیان کرد: امروزه طراوت و 
شادابی را در شهر همدان می توان به خوبی حس کرد.

جلیلونــد با بیان اینکه شــهرداری پروژه های تأثیر 
گــذاری را در بخش ترافیکی دارد اظهــار کرد: همه 
اقدامات و خدمات شــهرداری در راستای رضایتمندی 

شهروندان و داشتن شهری خوب است.
وی با اشــاره به شعار " هر سال یک یا چند پروژه 
شــاخص و تأثیرگذار" گفت: این شعار در دستور کار 
این نهاد قرار دارد و تمامی ســعی و تالش خود را به 
کار خواهیم بست که عالوه بر پروژه هایی که در سطح 
منطقــه انجام می دهیم یک یا چند پروژه تأثیرگذار را 

در سطح منطقه داشته باشیم.
منطقه  عمرانی  بخش  بودجه  منش:  فیضی   *

3، 44 میلیارد تومان است
 3 منطقــه  سرپرســت 
شــهرداری همدان نیز با بیان 
اینکه در این منطقه 20 محله 
و 3 ناحیه وجــود دارد اظهار 
کرد: وســعت منطقه افزون بر 

2 هزار هکتار است.
محمدرضــا فیضی منش با 
اشــاره به اینکه بودجه مصوب 
سال 98 منطقه توسط شــورای اسالمی شهر همدان 
بیش از 69 میلیارد تومان اســت گفت: ســهم بخش 

عمرانی این منطقه 44 میلیارد تومان است.
فیضــی منش بــا بیــان اینکه امســال پروژه های 
مختلفی چون تعریض فاز2بلوار شهید سردار همدانی 
با پیشــرفت 45 درصدی در دستور کار این نهاد است 
اظهار کرد: احداث مغازه های تجاری شــهرک صنعتی 
شهید بهشتی برای ســاماندهی سنگ فروشان نیز از 

پیشرفت 55 درصدی برخوردار است.
وی با اشــاره به اینکه امســال ایجاد روشــنایی 
فضای ســبز انتهای خیابــان 17شــهریور با نصب 
حدوداً 80پایه چراغ و پایه های بتنی در دســتور کار 
اســت اظهار کرد: در راستای بازگشــایی بلوار تازه 

ســاخت قدر و دسترسی خیابان ســرداری خضر به 
بلوار امام خمینی)ره( تملک چندین مغازه و بنا هم 

در سال جاری انجام خواهد شد.
فیضی منش با اشاره به اینکه فضای سبز منطقه سه 
دربین تمام مناطق دارای بیشــترین وسعت فضای سبز 
اســت اظهار کرد: از ابتدای ســال 98 تاکنون به منظور 
افزایش کیفیت نگهداری فضای سبز و جلب رضایت بیشتر 
شهروندان احیا و راه اندازی تأسیسات زیربنایی در اولویت 
قرار گرفته که در این مدت اقدامات مختلفی مانند تعمیر 
و تجهیز چاه عمیق باغ بهشت، تعمیر مسیر آب و تجهیز 
موتور آب میدان عاشورا، تعمیر و سرویس موتور چاه آب 
امامزاده خضر، پیگیری و تعمیر موتور راکد منطقه جهت 

پل هوایی با120میلیون ریال انجام شده است.
وی همچنین به ساماندهی مشاغل مزاحم نیز اشاره 
و اظهار کرد: جمع آوری و پاک ســازی کامل مصالح 
فروشان حاشــیه بزرگراه امام)ره(، بلوار خلیج فارس، 
بلوار عالقبندیان و همچنین جمع آوری آهن فروشان 
بلوار خوزســتان که باعث ایجاد مشکل در رفت و آمد 

شهروندان شده نیز در دستور کار قرار دارد.
*یوسفی نوید: بازار و بســیاری از بافت های 

تاریخی شهر در منطقه 4 قرار دارد
 4 منطقــه  سرپرســت 
شــهرداری همدان نیز با بیان 
اینکــه این منطقــه دارای 19 
محله و 3 ناحیه است گفت: این 
منطقه مساحت وسیعی از شهر 
از حدود میدان امام خمینی)ره( 
تا کوی الوند و فرهنگیان را در 

بر می گیرد.
مجید یوسفی نوید با اشاره به اینکه بازار و بسیاری 
از بافت های تاریخی شهر در منطقه 4 قرار دارد اظهار 
کــرد: همچنین مناطق کم برخوردار و پر تردد شــهر 
در این منطقه اســت که باید خدمات ویژه ای در این 

راستا انجام گیرد.
یوســفی نوید با اشــاره به اینکه ســطوح معابر در 
منطقه 4 زیاد اســت عنوان کــرد: هزینه های زیادی 
می طلبد که برای ایجاد و نگهداری زیرســاخت ها در 

این منطقه هزینه شود.
وی با بیان اینکه انبوه سازان تمایلی به ورود به این 
منطقه ندارند گفت: اکثر ســاختمان ها در این منطقه 
یک یا دو طبقه است که براین اساس سطح درآمد این 

منطقه نیز کمتر از سایر مناطق است.
یوسفی نوید با اشاره به اینکه شهرداری تمامی سعی و 
تالش خود را به کار می بندد تا بتواند خدمت رسانی خوبی 
به شهروندان این منطقه داشته باشد اظهار کرد: در این 
منطقه پروژه های بزرگی در دست اقدام است که با بهره 
برداری از آن یقیناً چهره شهر زیباتر، حمل و نقل آسانتر 

و رضایت شهروندان نیز بیشتر جلب خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: پروژه بزرگ سردار همدانی 
و پل غدیر در این منطقه اســت که هرکدام هزینه ای 

افزون بر 36 تا 37 میلیارد تومان را در بر می گیرد.
وی با بیان اینکه بلوار آیت ا... نجفی در این منطقه 
قرار دارد اظهار کرد: امسال ایجاد یک کیلومتر از مسیر 
کندرو ایــن بلوار را در دســتور کار داریم که یکی از 

پروژه های تأثیر گذار در این منطقه به شمار می آید.
وی با اشــاره به اینکه احــداث چندین پارک در این 
منطقه در سال جاری در دستور کار قرار دارد عنوان کرد: 

این پارک ها در کوی الوند و اسالم شهر قرار دارند.

ایستگاه آسمان

میز مطالعهمسیر

روز کنکور در همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

بال به سرش آمد چون رازداری نکرد
در قرآن مجید آمده اســت: ای کســانی که ایمان آورده اید، 
محرم اســراری غیر خود انتخاب نکنید آنها از هرگونه شر و 

فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند.
حضرت امام علی علیه الســالم می فرمایند: راز تو در بند تو 

است اگر آن را فاش کنی تو در بندش خواهی بود.
حکایت: شــبی که منصور حالج را بر دار کردند، ســر به 
ســجده نهادم و از خداوند با مناجات پرسیدم چه شدحالج 
که بنده ای مؤمن و موحد و معتقد و در شــمار اولیا بود این 
چه بالیی بود که بر ســرش آمد؟ پاســخ آمد: او از بندگان 
خاص ما بود ولی ســری از اسرار را که بر آن آگاه بود فاش 

کرد و این گونه شد که شاهد بودید.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم  خانه شو

وصیت شهید سعید همراهی

از شهادت تا گلستان ابدی
هگمتانه، گروه فرهنگــی: کجای این خاک 
بــودی، زیر کدام آســمان، آن لحظــه که این 
کلمات از قلب پرشورت جاری می شد؟ زیر آتش 
کدام خمپاره و آماج کدام گلوله برایم نوشــتی 
حرف هایت را؟ چه حالی داشــتی وقتی با تمام 
وجودت جانت را گذاشــته بودی البه الی واژگان 
پرپر و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های 
گلگون، از جوانه های روییده در خاک های تفدیده. 
تو می نوشتی و امروز منم که می خوانمش، منم 
که صدای تو شده ام در خواب های سنگین دنیا. تو 
می نوشتی و امروز ماییم که کلمات تو را فریادیم، 
چشم هایت را بیداریم و دستانت را در اهتزاز، ای 

جاودانه تاریخ!
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

»و التحســبن الذین قتلوا فی ســبیل اهلل 
امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون: هرگز گمان 
مبرید کســانی که در راه خدا کشــته شدند 
مرده انــد، بلکه آنها زنده ابدی هســتند و نزد 

پروردگار خویش روزی می خورند«.
ســالم بر مهدی موعود صاحب عصر و امام 
زمان)عج( و با ســالم بر خمینی بت شکن و با 
درود بر شــهدای به خون خفته از صدر اسالم 

تاکنون.
پدر جان و مادر عزیزم این فرزند شما قصد 
دارد به جبهه های حــق علیه باطل برود برای 
آنکه حیات راستین در عزم سفر به این جبهه 
است که آن را راهی نجات بخش از این دنیای 
فانی می دانم و این راهی اســت که انسان را به 

وعده های الهی که همانــا جاودانگی و بندگی 
مخلــوق در برابر خداســت می رســاند و این 
خواسته ام بود که رسیدم و امیدوارم که از من 

راضی باشید.
موفقیت و پیروزی اســالم را از خداوند 
متعال خواســتارم. در ســینه ام عشــق به 
شــهادت را پــرورش می دهــم چــون در 
روزگار شــهادت ســخت اســت که انسان 
در بســتر مــرگ طبیعی از جهــان برود و 
بر  اسلحه  امام خمینی بت شــکن  فرمان  به 
دوش گرفته و بــرای مبارزه با ظلم و جور 
این  می شوم.  شــهادت  شــهر  راهی  تجاوز 
گفته رســول خداســت که »باشهامت ترین 
مرگ آن است که انسان در راه خدا کشته 

شــود«. می گویم رفتن از ایــن دنیای فانی 
آن هــم اینچنیــن رفتنی بــه دنیای ابدی 

مانند گلســتان همیشگی است.
برقــراری  بــرای  فقــط  مــن  عزیــزان، 
حکومت عدل اســالمی در جهــان به رهبری 
ولی عصر)عــج( و نایــب بر حقــش امام امت، 
امید مستضعفان جهان و والیت فقیه و و برای 
نابودی گروهک های وابســته به ابرقدرت های 
شــرق و غرب که خود را به این دو ابرقدرت ها 
فروخته اند و خود را حامی خدا می دانند که در 
حقیقت دشــمنان خدا هستند و برای نابودی 
شکم پرســتان و از خدابی خبــران پا به میدان 
مبارزه نهادم و تا آخرین قطره خونم و آخرین 

نفسم مبارزه خواهم کرد.

پیشرفت بهترین صنایع 
ما به دست جوان های دعای کمیل و نمازشب خوان

هگمتانه، گــروه فرهنگی: آنچه در گام دّوم 
انقالب باید اتّفاق بیفتد، اّوالً شناختن و جّدی 
گرفتن داشــته های خود ]اســت[؛ داشته ها ی 
خودمان را بایستی بشناســیم و آنها را جّدی 
بگیریــم؛ مزیّتهای خــود، ظرفّیتهــای خود، 
مزیّتهای کشور، ظرفّیتهای کشور، اینها را باید 
بشناسیم، جّدی بگیریم اینها را، اینها را به کار 
بگیریم و از اینها اســتفاده کنیم؛ کشور خیلی 
ظرفّیت وسیعی دارد؛ ثانیاً، آفتها را بشناسیم، 
فســادها را بشناســیم، راه های رخنه  دشمن 
را بشناســیم و در مقابل آنها بــه طور جّدی 

ایستادگی کنیم.
امروز گام دّوم انقالب این اســت: شــناختن 
ظرفّیتها و مزیّتها و اســتفاده  از آنها، و شناختن 
فســادها و رخنه ها و کمبودها و مشکلها و سینه 
سپر کردن برای حّل آنها. به این توّجه کنید که 
غــرب و آمریکا به این نتیجه رســیده اند که اگر 

ملّت ایران یک چیزی را اراده کند، حتماً به دست 
خواهد آورد؛ به این نتیجه رسیده اند که با اراده ی 
ملّی ملّت ایران نمی شــود مبارزه کرد؛ اگر ]ملّت 
ایران[ اراده کردند، مانع تراشــی و سنگ اندازی 

فایده ای نخواهد کرد. چه کار می کنند؟
به این نتیجه رســیده اند که بایستی کاری 
کنند کــه ملّت ایــران اراده نکنــد، اراده اش 
ضعیف بشــود؛ در فکر این هســتند. امروز در 
دنیــا میلیاردها پول دارد خرج می شــود برای 
اینکه در اعتقادات سیاســی و دینی جوانان ما 
رخنه ایجاد کنند تا اراده  حرکت، اراده  قیام در 
اینها از بین برود؛ می خواهنــد اراده را از بین 
ببرند، می خواهند شــما تصمیم نگیرید. تالش 
آنها این اســت که نگذارنــد اراده  ملّت ایران 
برای پیشرفت، برای مقابله، برای ایجاد جامعه  
اسالمی و تمّدن اسالمی شکل بگیرد؛ می دانند 
که اگر این اراده شــکل گرفــت، بدون تردید 

تحّقق پیدا خواهد کرد.
البّته قبلها و ســالها پیش هــم این کار را 
انجــام داده انــد؛ در دوران رژیــم طاغوت به 
جامعه  جوان کشــور این جور تفهیم می کردند 
که اگر می خواهید به تمّدن و پیشرفت برسید 
بایــد دین را کنار بگذاریــد؛ می گفتند دین و 
دین داری و ایمان دینی با علم و پیشــرفت و 
مانند اینها نمی ســازد. امروز بیایند چشمهای 
کورشان را باز کنند، ببینند که بهترین صنایع 
مــا، پیشــرفته ترین صنایع بزرگ مــا که در 
رقابت با کشــورهای درجه  یــک دنیا در صدر 
فهرســت قرار داریم، به وسیله  جوانهای دعای 
کمیل خوان و نمازشــب خوان دارد پیشــرفت 
می کند؛ جوانهــای اهل اعتکاف، جوانهای اهل 

دعای ندبه، جوانهای متدیّن.
بیانات رهبر معظم انقالب در اجتماع زائران و مجاوران 

حرم مطهر رضوی 1398/01/01

ولنسی وارد قصری افسونگر می شود
رمان  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
»قصر آبی« با ترجمه  محمد حسام 

برجیسیان روانه   بازار کتاب شد.
رمان »قصــر آبی« نوشــته  ال. ام. 
ترجمه  محمد حســام  بــا  مونتگمری 

برجیسیان روانه   بازار کتاب شد.
لوســی مود مونتُگمری که عموماً با 
نام ال. ام. مونتگمری شناخته می شود، 
نویسنده معروف و خیال پرداز کانادایی 
بود که معموالً برای نوجوانان شــعر و 
داســتان کوتاه می نوشــت. مونتگمری 
بیشــتر به خاطر مجموعــه رمان هایی 

شناخته می شود که با انتشــار »آن شرلی در گرین گیبلز« 
آغاز شد. آن شــرلی در گرین گیبلز موفقیتی سریع را برای 

او به همراه داشت.
ولنســی دختری است که در اوایل دهه 1920 در شهری 
واقع در اونتاریوی کانادا زندگی می کند. شهر »دیروود« البته 
شــهری تخیلی و ساخته  نویسنده بوده، اما بر مبنایی واقعی 

نوشته شده است.
وی دختری 29 ساله است و با مادر 
و دختر عمه اش زندگی می کند. او هرگز 
پا فراتر از دســتورات آن ها نگذاشته و 
هرگز پاســخی به بی احترامی ها نداده 
اســت. اقوامی کــه همیشــه در حال 
عیب جویــی و خرده گیری از ســایرین 
هســتند و خود را مردمانی پرهیزگار و 

با تقوا می دانند.
ولنسی در پی دردهای قلبی به پزشک 
مراجعه می کند و متوجه می شود که مبتال 
به بیماری قلبی بوده و حداکثر تا یک سال 
دیگر فرصت زندگی دارد. اینجاســت که نویسنده مهارت خود در 
غافلگیر کردن مخاطب را به تصویر می کشــد. انتخاب های بعدی 
ولنسی که او را »داس« نیز صدا می زنند، عواقبی زنجیروار خواهد 

داشت و موجی سراسرِ داستان را خواهد گرفت.
این کتاب در 335 صفحه و قطع رقعی با قیمت 35 هزار 

تومان از سوی انتشارات قدیانی منتشر شده است.

فرهنگئ

گزارش  به مناسبت روز شهرداری ها:

شهرداری ها ویترین خدمات دولت هستند
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گزارش عملکرد مرکز مطالعات شورا

هگمتانه گروه رویداد: رئیس مرکز مطالعات و 
پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان گفت: 
این مرکز از زمان تشــکیل تا کنون سعی کرده 
است با نگرشی نوین ضمن شناخت دقیق مسائل 
و مشکالت شهر و اولویت بندی آنها با بهره گیری 
کارشناسان  محققان،  پژوهشــگران،  دانش  از 
خبره و متخصصان نســبت به حل کارشناسانه 
این چالش ها اقدام و به شورای اسالمی شهر در 
راستای نیل به اهداف همچون برنامه ریزی دانش 
محور، تدوین علمی سیاســت ها، اتخاذ دقیق و 
به موقع تصمیم ها و نظارت اثربخش بر مجموعه 

مدیریت شهری کمک کند.
 جواد گیاه شناس با تأکید بر این که امروزه با توجه 
به پیشــرفت روز افزون علوم مختلف و وجود مســائل 
و موضوعــات جدید و چند وجهــی، توجه به تحقیق 

و مطالعــه برای حل این چالش ها بــه ضرورتی انکار 
ناپذیر تبدیل شده است؛ اظهار کرد: به دنبال گسترش 
شــهرها و پیچیده شدن موضوعات مربوط به مدیریت 
شــهری، نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر ناگزیر به 
تأســیس مراکز پژوهشی منســجم و هدفمند در این 

حوزه شده اند. 
وی با بیان اینکه این مرکز پژوهشی به عنوان پایه 
و اســاس تصمیم گیری ها بر تحقیق و مطالعه استوار 
اســت، افزود: یکی از چالش های مهــم نظام مدیریت 
شهری فاصله مدیران ارشد اجرایی و خط مشی گذاران 
با جامعه پژوهشگران و برنامه ریزان شهری است. گیاه 
شناس همچنین گفت: مرکز مطالعات و پژوهش های 
شــورا درصدد است در راستای اعتماد سازی و کاهش 
فاصله میان جامعه پژوهش و سیاستگذاری و مدیران 
شهری و الزام بر مجاورت بحث و تحقیق و اجرا، نقش 

پژوهش را در سیاســتگذاری شهری پررنگ کرده و با 
مداخله تســهیل گر نظام مدیریت شــهری را به خط 

مشی گذاری مبتنی بر شواهد سوق دهد.

در ادامه گزارش عملکرد ســه ماهه اول ســال 98 
مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای اســالمی شهر 

همدان را می خوانید.
گزارش عملکرد بخش پژوهشی مرکز مطالعات در 

سه ماهه اول سال 98:
بخش پژوهشــی تحت نظارت شــورای پژوهشی 
قرار دارد که وظایف شــورای پژوهشــی، بررسی و 
تأیید طرح های پژوهشــی و ارائه بــه هیئت امنا به 
منظور تصویب، همکاری و نظارت بر کیفیت و حسن 
اجرای طرح های پژوهشــی؛ تدوین برنامه ساالنه و 
برنامه های دراز مدت مرکــز و همچنین تعیین خط 

مشــی برنامه های اجرایی مرکز بــرای ارتباط علمی 
با ســایر مراکز آموزشی و پژوهشــی داخل و خارج 
در محدوده ضوابط و مقررات کشــور اســت. حوزه 
پژوهشــی مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
اســالمی شــهر همدان با هدف ارائه مشاوره علمی 
و کارشناســی، ارتقــا، تعامل و همــکاری با جامعه 
دانشــگاهی، گردآوری و بررســی نظرات محققان و 
پژوهشــگران ایجاد شــده اســت. هم اکنون نیز در 
کمیته ها، کارگروه ها و طرح های علمی و پژوهشــی 
حــدود 100 نفر از اســاتید دانشــگاه های همدان 
بــا مرکز همــکاری دارنــد. رئیس مرکــز مطالعات 
ریاست شــورای پژوهشی را بر عهده دارد و 11 نفر 
متخصص امور شــهری و شوراها با سابقه علمی و یا 
تجربی در حوزه مدیریت شــهری، اعضای شــورای 
پژوهشــی را تشــکیل می دهند. در ذیل شــورای 

پژوهشــی، کمیته هــای تخصصــی 11 گانــه مرکز 
مطالعات با حضور اساتید دانشگاهی و صاحب نظران 
در حوزه هــای مختلف به منظور بررســی و تعیین 
اولویت های پژوهشــی در هر حوزه، بررســی طرح 
های پژوهشــی، رساله ها و پایان نامه های واصله به 
مرکز در چهارچوب اولویت های پژوهشــی مصوب؛ 
بررسی برنامه های ســاالنه شهرداری در حوزه های 
مختلف و تطابق آن ها با اســناد باالدستی و اهداف 
کالن و راهبردی شورای اسالمی شهر فعال هستند. 
در ذیل این کمیته هــا، کارگروه هایی که موضوعات 
پژوهشــی به صورت موردی از شورای اسالمی شهر 
به مرکز ارجاع می شــود، تشــکیل و در جلســات با 
حضور اســاتید دانشــگاه ها و کارشناســان بررسی 
و نتیجــه کار در قالب گزارش های کارشناســی به 

شورای اسالمی شهر همدان ارائه می شود.

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال ۹8 مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان

شرح جلسات کمیته های مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان در سه ماه اول سال 98

تعداد عنوان کمیته*
دستور جلسهتاریخجلسات

3عمران، فنی و امور زیربنایی1

بازدید از پروژه بوستان والیت98/2/19

بحث و بررسی پیرامون بازدید انجام شده از بوستان والیت98/3/2

بررسی پروپوزال بهینه سازی قراردادهای تشویقی در پروژه های عمرانی  چند عاملی- 98/3/23
چند دستاوردی

2حمل و نقل و ترافیک2
بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه های هوشمند98/1/28

بررسی  پروپوزال طرح پژوهشي با عنوان »راهبرد مدیریت بهینه ترافیک در بحران«؛98/3/1
بحث و بررسی پیرامون سیستم هاي مختلف حمل ونقل جهت دسترسي بوستان والیت.

آموزش، بهره وری و بهبود 3
2روش ها

بررسي گزارش عملكرد سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري در حوزه آموزش شهروندي98/2/24

بررسي گزارش عملكرد شهرداري در حوزه آموزش کارکنان شهرداري98/2/31

--فرهنگی، اجتماعی و ورزشی4

فناوری اطالعات و شهر 5
3هوشمند

بررسی قرارداد سیستم یكپارچه شهرداری؛98/1/21
بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه های هوشمند.

بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه های هوشمند98/1/28

- بررسی موضوع تدوین طرح جامع فناوری اطالعات؛98/3/4
بررسی موضوع بازدید اعضای کمیته از شهرداری های موفق حوزه فناوری.

8گردشگری6

بازدید از گذر فرهنگی و گردشگری میدان اکباتان تا میدان باباطاهر جهت ایجاد پیاده 98/1/19
راه

بررسی کارشناسی ایجاد گذر گردشگری و فرهنگی از میدان اکباتان تا میدان باباطاهر98/1/26

بررسی طرح تشكیل کمیته سیاست گذاری تملک، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای 98/2/2
قدمت تاریخی و هویت فرهنگی

بررسی کارشناسی در خصوص ایجاد گذرگردشگری و فرهنگی از میدان اکباتان تا میدان 98/2/9
باباطاهر

طرح تشكیل کمیته سیاست گذاری تملک، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت 98/2/23
تاریخی و هویت فرهنگی

برنامه ریزی و بررسی در خصوص نشست شهراندیشی با موضوع: »گذر فرهنگی و 98/2/28
گردشگری در شهر همدان«

موضوع بررسی و جمع بندی اولویت های هر دو کمیته در خصوص “ گذر فرهنگی و 98/3/4
گردشگری در شهر همدان”

بررسی ایجاد گذر فرهنگی و گردشگری98/3/11

بررسی ترکیب جدید کمیته198/3/19اقتصادی و مالی7

4ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه8

معارفه اعضاء و بررسی کلیات و اهداف کمیته98/2/14

ارائه گزارش برنامه عملیاتی پیشنهادی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در 98/2/28
حوزه بودجه

ارائه گزارش معاونت برنامه ریزی درخصوص بودجه ریزی عملیاتی98/3/4

بررسی گزارش کارشناسی تفریغ بودجه98/3/18

 -  ارائه گزارش کارشناسی تفریغ بودجه 97؛98/3/21
 - بررسی فایل اهداف و وظایف پیشنهادی کمیته.

2حقوقی9
بررسی قراردادهای شهرداری با اشخاص ثالث)حقیقی و حقوقی(98/3/9

بررسی وقف باغ بهشت98/3/18

خدمات شهری، محیط 10
بررسي مطالعات قنوات همدان198/2/29زیست و سالمت

4شهرسازی و معماری11

بازدید مشترک کمیته شهرسازی و معماری، فنی عمرانی و امور زیربنایی از پروژه عمرانی 98/2/19
پارک والیت

برنامه ریزی و بررسی در خصوص نشست شهراندیشی با موضوع: »گذر فرهنگی و 98/2/28
گردشگری در شهر همدان«

- بررسی پروپوزال طرح پژوهشی با موضوع بررسی الگوی تفكیک در شهر همدان؛98/3/2
- بررسی مسیرهای پیشنهادی کمیته در خصوص گذر فرهنگی.

موضوع بررسی و جمع بندی اولویت های هر دو کمیته در خصوص “ گذر فرهنگی و 98/3/4
گردشگری در شهر همدان

شرح جلسات کارگروه های مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر در سه ماه اول سال 98

تعداد عنوان کارگروه*
دستور جلسهتاریخجلسات

کارگروه نشاط اجتماعی 1
3)فرهنگی(

بررسی نشاط اجتماعی با استفاده از ظرفیت پیاده راه های سطح شهر98/2/30

بررسی نشاط اجتماعی با محوریت کودکان و بانوان98/3/13

ارائه گزارش نشاط اجتماعی با محوریت کودکان98/3/20

کارگروه شهر دوستدار 2
2کودک)فرهنگی(

بررسی دستورالعمل جدید ابالغی شهر دوستدار کودک98/3/1

بررسی نقش کودکان در مدیریت شهری98/3/30

2کارگروه تفریغ بود جه)ارزیابی(3
بررسی نحوه تدوین گزارش کارشناسی تفریغ بودجه سال 98/3/71397

تدوین گزارش کارشناسی تفریغ بودجه سال 98/3/121397

3کارگروه مرمت)گردشگری(4

سیاست گذاری  پیرامون مرمت خانه های تاریخی و امالک واجد ارزش98/2/30

بررسی پیشنهادها پیرامون طرح تشویقی و حمایت از امالک تاریخی و واجد ارزش98/3/18

بررسی پیشنهادها پیرامون طرح تشویقی و حمایت از امالک تاریخی و واجد ارزش98/3/27

شرح جلسات شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر در سه ماه اول سال 98

دستور جلسهتاریخعنوان*

4شورای پژوهشی1

98/1/26
- بحث و بررسی پیرامون کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه؛

- بررسی درخواست اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس پیرامون حمایت از 
دانشنامه تبیین و تدوین جنگ استان.

98/3/2

- بررسی و تصویب اعضا و کمیته گردشگری؛
- بررسی  طرح پژوهشی با عنوان طرح جامع گردشگری با رویكرد مدیریت شهری؛

- بررسی درخواست اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس پیرامون حمایت از 
دانشنامه تبیین و تدوین جنگ استان.

98/3/9
- بررسی اعضا کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی؛

- بررسی اعضای کمیته خدمات شهری، محیط زیست و سالمت؛
- بررسی کتاب با عنوان توسعه پایدار شهری.

98/3/23
- بررسی رزومه اعضا  و تعیین ترکیب نهایی کمیته  فنی، عمرانی و امور زیربنایی؛

-  بررسی رزومه اعضا و تعیین ترکیب نهایی کمیته شهرسازی و معماری؛
- بررسی نامه ارسالی از دفتر امور شهری و شوراها استانداری.

اقدامات پژوهشی در سه ماه اول سال 98

تاریخعنوان*

خردادماهارائه گزارش کارشناسی تفریغ بودجه سال 11398

اردیبهشت ماهارائه گزارش کارشناسی شرح خدمات طرح جامع سامانه های هوشمند2

خردادماهنشست هم اندیشی با موضوع بررسی پروژه بوستان والیت3

گزارش عملکرد بخش اجرایی مرکز مطالعات در سه ماهه اول سال 98:
به منظور پشــتیبانی و فراهم نمودن امکانات موردنیاز بخش پژوهشــی مرکز، مدیریت اجرایی با دارا بودن بخش های دبیرخانه، روابط عمومی، امور اداری مالی و تدارکات 
وظیفــه هماهنگی، اجرای وظایف و نحوه پشــتیبانی مؤثر فعالیت های پژوهشــی را بر عهده دارد. انجــام اموری نظیر تالش برای تأمین نیازهای پژوهشــی و فراهم کردن 
زیرســاخت های الزم در زمینه های مختلف علمی اعم از برگزاری سلســله نشست های شهراندیشــی، کارگاه های تخصصی آموزشی، سمینارها و... از اهم وظایف این حوزه به 

شمار می آید. مدیریت اجرایی به عنوان بازوی پشتیبان و تکیه گاهی محکم و قابل اعتماد در کنار سایر بخش های این مجموعه علمی فعالیت می کند.

دستور جلسهتاریخ جلساتعنوان*

برگزاری جلسات هیئت امنا1

گزارش عملكرد نیمه دوم سال 98/02/261397
بررسی بودجه و برنامه زمانی سال 1398

 نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران
بررسی نمودار سازمانی مرکز

98/03/05

98/02/14برگزاری نشست شهراندیش2
ششمین نشست شهراندیش با موضوع »تاب آوری شهر همدان با رویكرد بررسی سیالب«

تهیه خبر، پوستر، بنر، عكس و فیلم، گزارش کارشناسی، دعوت مدعوین و اطالع رسانی، 
پذیرایی

98/02/18برگزاری سمینار دانشجویی3
تاب آوری سازه در بحران با همكاری انجمن علمی گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا

تهیه خبر، پوستر، بنر، عكس و فیلم، گزارش کارشناسی، دعوت مدعوین و اطالع رسانی، 
پذیرایی

-روابط عمومی4
تهیه خبر و عكس جلسات جهت بارگذاری در سایت مرکزچاپ در روزنامه و فضای مجازی، 

تكمیل و به روزرسانی سایت مرکز، دریافت و تكمیل رزومه اساتید عضو کمیته های مرکز، 
طراحی و چاپ پوستر و  بنر ویژه مناسبت ها، نشست ها، سمینارها و...،  

پیگیری اولین جشنواره ایده برتر 5
تهیه پوستر، اطالع رسانی، دریافت ایده های مردمی و ارجاع به کمیته داوری جشنواره، -گردشگری

هماهنگی محل برگزاری، تهیه لیست اقدامات اجرایی، اسكان مدعوین )ادامه دارد(

-امور مالی و اداری6
محاسبه و انجام مكاتبات پرداخت حق الجلسات فروردین و اردیبهشت ماه مشاوران مرکز و 

اعضای شورا با شورای اسالمی شهر و تنظیم و هماهنگی عقد قرارداد مشاوره ای ایشان، احكام 
اعضای کمیته های مرکز، شورای پژوهشی و هیئت امنا، پیگیری و تجهیز اتاق کارکنان و تدوین 

آیین نامه سفر کارشناسان مرکز

پیگیری مراحل عقد قرارداد پایان نامه دانشجویی آقای مصطفی نوری-امور قراردادها7

همكاری در برگزاری جشنواره شهروندان برگزیده )ادامه دارد(-جشنواره شهروندان برگزیده8

برگزاری دومین نشست نقد و 9
نقد و بررسی کتاب با موضوع »بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی«-بررسی کتاب

هماهنگی محل برگزاری، اطالع رسانی و تهیه خبر، مدعوین، اعضای پنل، پوستر، بنر و پذیرایی

برگزاری نشست هم اندیشی 10
برگزاری نشست کمیته ها با مشاور طرح بوستان والیت98/03/26کمیته های مرکز

هماهنگی محل برگزاری، اطالع رسانی و تهیه خبر، مدعوین، اعضای پنل، پوستر  و پذیرایی

بازدید11
پیگیری برگزاری جلسه مشترک کمیته گردشگری مرکز، مدعوین ایاب و ذهاب بازدید اول

پیگیری برگزاری جلسه مشترک با ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، بازدید دوم
رصدخانه شهری، مدعوین ایاب و ذهاب و پذیرایی
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شهرستان - ورزش

ورزش

با حضور وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی در شهرستان های همدان
هگمتانه، گروه شهرســتان: روز پنج شــنبه 
وزیر جهاد کشاورزی و هیأت همراه برای بازدید 
و افتتاح چند پروژه بخش کشــاورزی به استان 

همدان سفر کرد.
محمود حجتی در این ســفر یــک روزه به برخی 
شهرستان های استان همدان سفر کرد و از نزدیک در 
جریان مسائل و مشکالت بخش کشاورزی قرار گرفت.
وی در بدو ورود به اســتان همدان در شهرســتان 
تویســرکان حاضر شد و طرح سرشاخه کاری درختان 

گردو را بازدید کرد.
* خسارت سرمازدگی گردو پیگیری می شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم با پیگیری که 
از طریق برنامه و بودجه و ستاد حوادث غیرمترقبه به 
عمل می آید، خسارات سرمازدگی گردو که به دالیلی 

به تعویق افتاده تأمین و پرداخت شود.
محمــود حجتی در آیین افتتاح زنجیره تولید نهال 
پیوندی گواهی شــده گردو در تویسرکان اظهار کرد: 
امروز شاهد تربیت تعداد زیادی پیوندزن و مجموعه  ای 
از نهال پیوندی گواهی شده زیبا در تویسرکان هستیم 
که نتیجه تالش و همکاری همه مسؤوالن شهرستانی 

و استانی به ویژه کشاورزان است.
وزیــر جهاد کشــاورزی بــا بیان اینکــه موظفیم 
خسارت سرمازدگی را پیگیری کنیم، از نماینده مردم 
تویسرکان در مجلس به خاطر پشتیبانی از کشاورزان 

تقدیر کرد.
وی ادامه داد: امیدواریم کشــاورزان تویســرکانی 
شــاهد بهره گیری از این باغ نهال پیوندی گواهی شده 

گردو باشند.
* صندوق بیمه کشاورزی به لحاظ ساختاری 

اشکال دارد
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این آیین با تأکیــد بر اینکه باید صندوق بیمه 
کشــاورزی پرتوان در خدمت کشــاورز باشــد، گفت: 
صندوق بیمه کشاورزی از لحاظ ساختاری اشکال دارد 
یعنی بیمه ای نیســت که بتواند در مقابل حوادثی که 

کشاورزی را تهدید می کند، پرتوان وارد شود.
محمد مهــدی مفتح اظهار کرد: آفت ها و شــرایط 
جوی نامناســب چون ســرمازدگی، گردو را که عمده 
درآمد تویسرکانی ها از این طریق است تهدید می کند.

وی اضافه کرد: صندوق بیمه کشــاورزی به دلیل 
ساختاری خسارت محصول کشــاورزی را به درستی 
و به موقــع تأمین نکــرده و ما این مشــکل را همواره 

داشته ایم.
وی در ادامه به خسارت بیش از 90 درصد کشاورزی 
تویســرکان به ویژه محصول گردو در اردیبهشت سال 
94 اشــاره و تصریح کرد: همان زمان خسارت برآورد 
شد، میزان خســارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه 
هم رســید و ســپس در هیأت دولت تصویب شد که 
مبلغ 30 میلیارد تومان برای شهرســتان تویســرکان 
و 60 میلیارد تومان به دیگر شهرســتان های اســتان 

خسارت پرداخت شود.
مفتح با اشــاره به اینکه متأســفانه با وجود اینکه 
مســیر طوالنی مصوبه طی شــد هنوز خزانه خسارت 
را پرداخــت نکرده اســت، افزود: پرداخت خســارت 
سرمازدگی کشــاورزی تویســرکان در سال 94 یک 

مطالبه عمومی است که باید پیگیری شود.
وی با بیان اینکه خسارت ناشی از سرمازدگی سبب 

شــد به دنبال راهکاری برای جلوگیــری از این آفت 
شــویم، ادامه داد: طرح سرشــاخه کاری گردو و ایجاد 
باغ مــادری گردو به عنوان دو راهــکار کاربردی پس 
از تحقیق و بررســی در تویســرکان به عنوان آزمونه 

اجرایی شد.
مفتح خاطرنشــان کرد: زنجیره تولید نهال پیوندی 
گردو گواهی شده در تویسرکان توسط بخش خصوصی 
با حمایت دولت برای نخســتین بار در کشــور رسماً 

افتتاح شد.
وی با اشــاره به اینکه ســاالنه مــا می توانیم 100 
هزار نهال گواهی شــده گردو صادر کنیم، گفت: این 
نهالستان در ســه فاز باغ مادری، خزانه تولید، گلخانه 

تولید نهال گردوی پیوندی احداث شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز 
گفت: این طرح شــامل ســه بخش احداث باغ مادری 
به مســاحت شش هکتار شــامل پنج هکتار باغ و یک 
هکتار خیابان دسترسی و پیرامون، احداث خزانه تولید 
نهال گردو به مســاحت پنج هکتــار و احداث گلخانه 
تولید نهال گردوی پیوندی به مســاحت ســه هکتار 
شــامل دو هکتار گلخانه و یک هکتار فضای پیرامونی 

گلخانه است.
منصور رضوانی جالل گفت: کل مســاحت اجرای 
طــرح معــادل 14 هکتار و کل ســرمایه گذاری طرح 
افزون بر 105 میلیارد ریال بوده و اتحادیه شرکت های 
تعاونی تولید روستایی استان همدان به عنوان مجری، 
این طرح را در شهرستان تویسرکان، دهستان میانرود 

و در روستای مراد آباد اجرا کرده است.
وی گفت: ظرفیت تولید ساالنه این طرح 200 هزار 
اصله نهال گواهی شــده گــردوی پیوندی، دو میلیون 
شاخه پیوندک 25 سانتی متری و 150 هزار پایه نهال 

گردو است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ارزش 
کل تولیدات ساالنه پس از رسیدن به حداکثر تولید را 

افزون بر 130 میلیارد ریال عنوان کرد.
رضوانی جالل گفت: با اجرای این طرح ساالنه 25 
نفر به طور دائم مشــغول به کار خواهند شــد و 600 

نفرروز اشتغال فصلی ایجاد خواهد شد.
میلیون   5 به  کشور  سردخانه های  ظرفیت   *

تن افزایش یافت
با حضور وزیر جهاد کشــاورزی سردخانه و سورت 
و بسته بندی ســیب زمینی شهرستان رزن با ظرفیت 
15 هزار تــن و زیربنای 10 هزار و 528 مترمربع و با 
سرمایه گذاری 300 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. 
با بهره بــرداری از این واحد بــرای 32 نفر به صورت 

مستقیم شغل ایجاد شد.
وزیــر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه تا ســال 92 
ظرفیت سردخانه های کشور دو میلیون تن بوده است، 
گفت: این در حالی است که این میزان به پنج میلیون 

تن افزایش پیدا کرده است.
بازدید از روند ساخت پروژه ماکیان الوند )کشتارگاه 
طیور( با ظرفیت شش هزار تن دیگر برنامه وزیر جهاد 
کشاورزی در شهرســتان رزن بود، این پروژه در سال 
95 عملیات اجرایی آن با زیربنای شــش هزار و 530 
مترمربــع و با ســرمایه گذاری 250 میلیارد ریال آغاز 
شــده که با تکمیل این پروژه بــرای 210 نفر به طور 

مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.
ســپس وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان درگزین 
رفت و در آنجا اســناد زمین های گلخانه 30 هکتاری 
روستای عمان شهرستان درگزین به متقاضیان واگذار 
شــد، این شــهرک گلخانه ای در 36 قطعه به صورت 

مجتمع ساخته خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه افتتاح سردخانه و 

سورت سیب زمینی شهرســتان رزن با بیان اینکه اگر 
مجموعه کشــاورزان و تولیدکنندگان با ســردخانه ها 
ارتباط داشــته باشند بیشــتر ثمربخش خواهند بود، 
اظهار کرد: فروش محصوالت کشاورزی بالفاصله پس 
از برداشــت موجب کاهش قیمت محصول می شود و 

این باعث زیان تولیدکننده و کشاورز خواهد شد.
محمود حجتی با اشاره به اینکه بیش از 950 هزار 
تن سیب زمینی در استان همدان تولید می شود، ادامه 
داد: طبق گزارش هایی که به من داده شده 200 هزار 

تن سردخانه در دست ساخت در استان وجود دارد.
نماینــده مــردم رزن و درگزیــن در مجلــس نیز 
اظهار کــرد: کشــتارگاه طیور ماکیــان الوند با 250 
نفر اشــتغال، پروژه مجتمع گلخانه عمان با 400 نفر 
اشتغالزایی، دامداری شــش هزار رأسی شستا با هزار 
نفر اشتغالزایی و ســردخانه رزن با 32 نفر اشتغال از 
مهمترین پروژه های حوزه کشــاورزی شهرستان های 

رزن و درگزین است.
حسن لطفی با اشاره به مشکالت پیش رو در حوزه 
کشــاورزی شهرســتان رزن اظهار کرد: اولین مشکل 
کانالهای کشاورزی شهرستانهای رزن و درگزین است 

که نیازمند مرمت است.
وی ادامه داد: الیروبی 87 قنات شهرستان و ایجاد 
راه های بین زمینهای کشــاورزی که در ســیالب های 
امســال تخریب شــده اســت از دیگر مشــکالت دو 

شهرستان است.
وی با اشــاره به اینکه بیمه محصوالت کشــاورزی 
بــه خوبی به تعهدات خود عمــل نمی کند، گفت: این 
موجب شده تا کشاورزان نســبت به بیمه محصوالت 

خود تمایلی نداشته باشند.
لطفــی کاهش دبــی آب توســط آب منطقه ای را 
از دیگر مشــکالت کشاورزان شهرســتان های رزن و 
درگزیــن عنوان کرد و ادامــه داد: با وجود اینکه رزن 
دارای رتبه اول انســداد چاه های غیر مجاز اســت اما 
پایین آوردن دبی آب چاه های عمومی که گاها صدها 

کشاورز از آن ارتزاق می کنند درست نیست.
وی ارائه تســهیالت به دامداری های ســنتی را از 
دیگر درخواســت های مردم این دو شهرستان عنوان 
کرد و گفت: در شهرســتان های رزن و درگزین 175 
هــزار هکتار زمین های قابل کشــت بــا 13 هزار نفر 

بهره بردار وجود دارد.
* همدان در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی 

پیشرو است
وزیر جهاد کشاورزی در آیین بهره برداری از سامانه 
نوین آبیاری در شهرســتان اســدآباد با بیــان اینکه 
همدان جزء اســتانهای پیشــرو در اجرای طرح های 
اقتصاد مقاومتی اســت، گفت: همچنیــن همدان در 
اجرای ســامانه های نوین آبیاری جزء سه استان برتر 

کشور است.
محمود حجتی با اشــاره به اینکه شــاهد استقبال 
گســترده از شــبکه های نوین و هوشــمند آبیاری در 
سراسر کشور هستیم، ادامه داد: این شبکه ها به صورت 
هوشــمند رطوبت خاک و میزان آب مــورد نیاز گیاه 
را اندازه گیــری می کند و باعــث افزایش 30 درصدی 

بهره وری در کشاورزی می شود.
وی بیان کرد: مدیریت آب و اجرای شبکه های نوین 
آبیاری در کشور، میزان بهره وری محصوالت کشاورزی 

را به طور میانگین شش درصد رشد داده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

تأمین حق آبه تاالب آق گل پیگیری می شود

دیروز  صبح  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
برای  رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
انجام سفر دو روزه با استقبال رسمی استاندار 
همدان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 

و مسؤوالن استانی وارد همدان شد.
عیســی کالنتری بــرای موضــوع حق آبه تاالب 
آق گل و بازدید از منطقه حفاظت شده خانگرمز به 

همدان سفر کرده است.
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به حق آبه تاالب آق گل هنوز 
از ســوی رودخانه قره چای تأمین نشده، گفت: در 
اولین فرصت در جلســه ای با حضور مسؤوالن ارشد 
اســتان همدان و مرکزی برای پیگیری الزم در این 

زمینه خواهیم داشت.
عیسی کالنتری با اشــاره به اینکه آق گل، یکی 
از تاالب های مهم اســتان همدان بوده و از اهمیت 
ویژه  ای برخوردار اســت، اظهار کرد: مشــکلی برای 
تأمین بودجــه تاالب ها نداریم و بــا توجه به نیاز، 

اعتبار و بودجه تزریق می شود.
وی با بیان اینکه احیای تاالب ها یکی از تأکیدات 
مهم رئیس جمهور بوده و ما نیز بر آن تأکید داریم، 
گفــت: با توجه بــه مصوبه ســال 96 در خصوص 
تاالب ها در اولین جلســه شــورای عالــی تاالب ها، 

حق آبه تاالب ها مصوب می شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت اهمیت آب تاالب ها را به اندازه آب 
کشــاورزی دانســت و تصریح کرد: با توجه به قول 
وزیر نیرو، اگر آبی باشــد هم بــرای تاالب ها و هم 
مصارف کشــاورزی اســت و اگر هم نباشد برای هر 

دوی آنها نیست!
کالنتری با بیــان اینکه حق آبه این تاالب زمانی 
داده می شــود که بارندگی ها خوب باشد، گفت: اگر 
بارندگی ها مانند دو سال گذشته باشد به طور حتم 

حق آبه تاالب ها داده می شود.
وی ضمن تقدیر از مســؤوالن و مردم اسالم شهر 
آق گل گفت: با توجه به اهمیت و تالش شــما برای 
احیــای تاالب و حفاظت از آن، ما نیز در پیگیری و 
اقدام الزم برای حفاظت از این تاالب سعی و تالش 

بیشتری خواهیم داشت.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان همدان 
نیز با بیان اینکه تاالب آق گل فصلی اســت و 830 

هکتار وســعت دارد، گفت: برای تاالب آق گل 600 
میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است.

ســید عادل عربی از آغاز تدویــن برنامه جامع 
مدیریت تاالب آق گل خبر داد و افزود: در بارش های 
فروردین آب باران را به تاالب هدایت کردیم اما طی 
یک دهه گذشــته به دلیل عدم اختصاص حق آبه، 
تاالب خشــک بود اما 12 فروردین امســال تاالب 

آبگیری و احیا شد.
وی گفت: سند مدیریت جامع تاالب آق گل را تا 
آذر نهایی می کنیم تا در شورای برنامه ریزی هر دو 
استان همدان و مرکزی به تصویب رسیده و اجرای 

آن آغاز شود.
گفتنی اســت یکی از زیباترین تاالب های استان 
همدان که با وجود تمام زیبایی هایش تنها پرندگان 
می توانند از آن اســتفاده کنند، تاالب فصلی آق گل 
مالیر در حد فاصل میان دو استان همدان و مرکزی 
و در شــمال شرقی مالیر و در فاصله   35کیلومتری 
این شهر است. شــایان ذکر اینکه، تاالب آق گل به 
دلیل داشتن پوشــش گیاهی مناســب، بیشترین 
انــواع پرندگان آبزی و کنار آبــزی را در خود جای 
داده و هــم اکنون بیش از 30  گونــه آبزی در این 
تاالب وجــود دارد که به تازگــی نمونه های نادری 
از پرندگانــی نظیر لک لک ســیاه، اردک مرمری و 
فاالروپ قرمز در تاالب مشــاهده شده است. وسعت 
تــاالب در فصل پر آبی به 600 هکتار و عمق آن به 
یک متر افزایش می یابد و با پیشروی آب در قسمت 
میانی جزیره هایی به ارتفاع شش متر ظاهر می شود.

این تاالب با پوشــش گیاهی جالبی که در اواخر 
فصل زمســتان و اوایل بهار در آن ایجاد می شود و 
با توجه به قرار گرفتن در مســیر مهاجرت پرندگان 
شــامل انــواع اردک، غــاز، فالمینگو، مــرغ باران، 
حواصیل، آبچلیک کاکایی، کشــیم، انقوت، درنای 
معمولی، غاز خاکســتری، چنگر، کله سبز، خروس 
کوهی، طنجه، چنگر، اکراس اســت. تاالب آق گل 
مالیر به عنــوان یکی از عمده ترین زیســتگاه های 
پرنــدگان در منطقه در فهرســت آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده است.
گفتنی اســت، شرکت و ســخنرانی در شورای 
اداری استان همدان امروز شنبه از دیگر برنامه های 
پیش بینی شــده معــاون رئیس جمهــور و رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیست است.

بانوی قایقران همدان:

تمام دغدغه ما رسیدن به المپیک
هگمتانه، گروه ورزش: بانوی ملی پوش کایاک 
در خصوص حضور در مسابقات قهرمانی جهان و 
انتخابی المپیک به میزبانی مجارستان گفت: کار 
بسیار سختی پیش رو داریم اما ما توانایی کسب 

سهمیه المپیک در مسابقات جهانی را داریم.
آرزو حکیمــی ایــن روزهــا تمرینات پرفشــاری 
برای حضور در مســابقات انتخابی المپیک پشت سر 
می گــذارد. او درباره شــرایط تمرینی اش در مســیر 
المپیک 2020 اظهار کرد: بعد از بازی های آســیایی 
جاکارتا و مســابقات زیر 23 ســال ازبکســتان زمان 
تمرینات فصل اســتقامتی را از دست دادیم در حالی 
که رقبای ما با قدرت تمرینات خود را دنبال می کردند.

حکیمی که سابقه حضور در المپیک لندن را دارد، 
افزود: با شــروع اردو در اواخر زمستان کار را با سرعت 
بیشتری ادامه دادیم و برنامه هایمان پرفشار بود. برنامه 
کادر فنــی به ترتیبی بود کــه عقب ماندگی را جبران 
کنیم و تا حد زیادی فکــر می کنم این اتفاق افتاده و 

اکنون شرایط خوبی داریم.
این قایقران همدانی که یکی از ملی پوشــان کایاک 
دو نفره ایران نیز اســت درباره وضعیت این قایق بیان 

کرد: پس از دو تســتی که در ســال جدید داشــتیم 
تقریبا آرایش تیم مشخص شده و برای کسب سهمیه 
المپیک در مســابقات قهرمانی جهان تالش می کنیم. 
هرچند کار بســیار ســختی پیش رو داریم اما نا امید 

نیستیم و می خواهیم کار بزرگی انجام دهیم.
وی افــزود: می دانم که این توانایی را داریم اما باید 
تالش کنیم؛ چراکه ســطح مسابقات انتخابی المپیک 
آن هم در جهانی بســیار باال است. بهترین های جهان 
پس از ســال ها برنامه ریزی و تمرین وارد این رقابت ها 

می شوند.
حکیمی وضعیت قایق دونفره را خوب توصیف کرد 
و گفــت: در حال حاضر پس از بررســی هایی که کادر 
فنی داشت این توانایی در ما دیده شد که برای رقابت 
در قایق کایــاک دونفره به همراه هدیه کاظمی تالش 
کنیم. ما تجربه زیــادی در این قایق داریم و بارها در 
کنار هم تمرین کرده  و مســابقه داده ایم و کامال با هم 

هماهنگ هستیم.
ملی پــوش کایاک بانــوان ایران در پاســخ به این 
ســوال که زمان ثبت شــده قایق دونفره چطور بوده، 
تصریح کرد: در مقاطع مختلف تســت هایی داشــتیم 

و باید بگویم که شــرایطمان خوب اســت اما با زمان 
کسب سهمیه المپیک فاصله داریم و باید بیشتر تالش 
کنیــم. با نظر کادرفنی هم اگــر در فاصله باقی مانده 
تا مســابقات جهانی به زمان مدنظر برسیم به مسابقه 

اعزام می شویم.
قایقران المپیکی کشــورمان با اشــاره به حضورش 
در المپیک 2012 بیــان کرد: من یک بار تجربه حضور 
در المپیک را دارم. کار در المپیک و مســابقات انتخابی 
کامال با دیگر رقابت ها متفاوت اســت و همه ورزشکاران 
در باالترین سطح خود در مسابقه حاضر می شوند. برای 
حضور در این رقابت ها باید کامال حرفه ای عمل کرد و ما 
هم با برنامه پیش می رویم و خدا را شــکر فدراسیون و 
شخص رئیس فدراسیون هم حمایت خوبی از ما دارند و 

باید هر طور شده به المپیک راه پیدا کنیم.
حکیمی با اشــاره به دیگــر رقابت های پیش  روی 
ملی پوشان اظهار کرد: مســابقات جهانی اولین هدف 
ما اســت و در هدف بعدی در مسابقات کسب سهمیه 
قاره ای شــرکت می کنیم. در مسابقات جهانی ما باید 
در بین شــش قایــق اول قرار بگیریم امــا در قاره ای 
حتما باید صاحب نشان طال شــویم تا به المپیک راه 

پیــدا کنیم. در هر صورت ما همه تالشــمان را به کار 
می گیریــم و عزممان را جــزم کرده ایم که به المپیک 

راه پیدا کنیم.
وی در فاصله کمتر از دو ماه تا مســابقات انتخابی 
المپیک تصریح کرد: زمان زیادی نداریم و هر روز و هر 
وعده تمرین کامال حیاتی اســت. امیدواریم در فاصله 
کوتاه باقی مانده شرایط بهتری رقم بخورد و بتوانیم با 

آمادگی و در باالترین سطح به مسابقات اعزام شویم.
حکیمــی در پایان با اشــاره به نیــاز قایقرانی به 
حمایت های همه جانبه مســؤوالن ورزش تأکید کرد: 
مــا با تمام تــوان کار می کنیم اما در این مســیر نیاز 
به حمایت داریم. خوشبختانه فدراسیون اکنون توسط 
کســی اداره می شود که قایقران بوده و کامال بر اوضاع 
مســلط اســت. امیدواریم در مسیر کســب سهمیه و 
حضــور در المپیک بــه عنوان یکی از پرنشــان ترین 
رشته های این بازی ها وزارت ورزش و کمیته المپیک 
نیز نگاه ویژه ای به قایقرانی داشته باشند. شک نکنید 
که ما هم حتما پاسخ این اعتماد و حمایت را خواهیم 

داد و شاهد نتایج درخشانی در قایقرانی خواهیم بود.

نایب قهرمان کشتی جهان:

تالش و همدلی ناجی کشتی همدان است
هگمتانه، گروه ورزش: نایب قهرمان ســابق 
راهکار  همدلی  و  تالش  گفت:  جهان  کشــتی 
استان همدان در وضعیت کنونی  نجات کشتی 

است.
سعید ابراهیمی با اشاره به اینکه وضعیت کشتی 
همدان به لحاظ فنی دلچسب نیست، گفت: بضاعت 
فعلی کشــتی همدان همین اســت و باید با تالش 
بیشــتر و روحیه اتحاد و همدلی این شرایط را تغییر 

داد.
وی بــا تمجیــد از مدیریت جدید هیأت کشــتی 
همدان گفت: حمیدرضــا یاری در همین دو ماه اخیر 
اقدام های بسیار مؤثری در مسیر رشد و اعتالی کشتی 
اســتان انجام داده که نویدبخش بازگشــت این رشته 

ورزشی به روزهای اوج گذشته است.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: کشــتی در همدان 
و  ظرفیت هــا  از  کــه  اســت  ریشــه داری  ورزش 
اســتعدادهای بســیار خوبی برخوردار بوده و انتظار 
داریم همه پیشکســوتان، قهرمانان و مربیان گذشته 
با ایجاد فضای همدلی و هم افزایی، کشــتی را از این 

شرایط خارج کنند.
نایب قهرمان کشــتی جهان در 2007 باکو بیان 
کرد: کشــتی این اســتان هنوز هم می تواند جایگاه 
گذشــته خود را در ســطح ملی به دســت آورد اما 
رســیدن به این مهم نیاز به عزم راســخ از ســوی 

بزرگان کشتی دارد.
سرمربی تیم امیدهای کشتی همدان یادآور شد: 

ســطح فنی بین نفرات اول تا پنجم اوزان کشــتی 
استان زیاد اســت و با ضعف مواجه هستیم اما حل 
این مشــکل شدنی است و می توان با برنامه مدون و 
کار گروهی الزم به کمک بزرگان کشــتی نواقص را 

برطرف ساخت.
ابراهیمی افزود: هم اکنــون کادر مدیریتی و فنی 
بســیار خوبی در کشــتی استان شــکل گرفته است 
و انتظــار داریم بــا اعتماد به آنهــا، فرصت الزم برای 

برگشت کشتی به روزهای اوج خود داده شود.
این قهرمان آســیایی و جهانی اظهــار کرد: به آینده 
کشتی استان بسیار امیدوار هستم و اطمینان می دهم با 
حفظ همین وحدت و همدلی می توان جایگاه اصلی خود 

را در سطح ملی پس گرفت.

خبــر

نشست مسؤوالن اجرایی با سرمربی پاس

شروط جمشیدیان
 برای بازگشت به تیم
"قول ها عملیاتی شود"

احمد  نشســت  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
جمشــیدیان ســرمربی فصل قبل پاس با 
و  مــردم همدان  نماینده  بابایــی  حاجی 
فامنیــن در مجلس، مصطفــی آزادبخت 
معاون سیاســی امنیتی استاندار، مهندس 
معاون  فوتبال، صولتی  رئیس هیأت  صوفی 
از  چند  تنــی  و  جوانــان  و  ورزش  اداره 

مسؤوالن برگزار شد.
در این نشســت با وجود اینکه جمشیدیان به 
طرح مشــکالت شــخصی برای نپذیرفتن سکان 
هدایــت پاس برای فصل جــاری پرداخت، اصرار 
مســؤوالن باعث شــد تا وی در صورت عملیاتی 
شدن شروط مطرح شده، امسال نیز در رأس امور 

فنی تیم قرار بگیرد.
جمشــیدیان قرار اســت صبح امروز شــرایط 
پذیرش ســکان هدایــت تیم پــاس را در قالب 
برنامه ای به محسن جهانشــیر مدیرکل ورزش و 
جوانان همدان ارائــه دهد و در صورتی که ظرف 
48 ساعت نسبت به قبول آن و نیز شروع به اجرا 
اقدام شود، وی نیز سرمربیگری این فصل پاس را 

خواهد پذیرفت.
شــروط جمشــیدیان برای ادامه همکاری: 
مشــخص شــدن تکلیف بدهی های مالی پاس 
و مراحل تســویه آن، تأمین اعتبار الزم برای 
شــروع جذب بازیکنــان و هزینه های جاری، 
روشن شــدن شــرایط خوابگاه و اسکان تیم، 
تخصیــص بودجــه الزم بــرای بســتن تیمی 

تمند. قدر
این شــروط اگر ظرف 48 ســاعت پس از ارائه 
برنامه جمشیدیان مورد پذیرش و عملیاتی شود، وی 

رسماً شروع به کار می کند.

خبــر

مدیرکل ورزش و جوانان همدان:
آموزش مبنای رشد علمی 

ورزش همدان است
هگمتانه، گــروه ورزش: مدیرکل ورزش 
و جوانان همــدان گفت: آمــوزش مبنای 
رشــد علمی و پیشرفت فنی ورزش همدان 
در رشــته های مختلف اســت و در اولویت 

سیاستگذاری ها قرار دارد.
محســن جهانشــیر در نشســت کارشناسان 
ارزیابــی دفتــر توســعه آموزش هــای پایــه و 
اســتعدادیابی وزارت ورزش و جوانان در همدان 
اظهار کرد: در همین راســتا از تمامی هیأت های 
ورزشی استان خواسته شده در برگزاری دوره های 
آموزشــی برای مربیــان، داوران و قهرمانان نخبه 

اقدام کنند.
وی سطح آموزش در ورزش همدان را مطلوب 
ارزیابی کــرد و افزود: نگاه ما به توســعه ورزش 
بهره منــدی از دانش نوین دنیا و ارتقای ســطح 
کیفی و فنی رشــته ها اســت که به طور قطع از 

مسیر آموزش به این هدف می رسیم.
جهانشیر با اشــاره به اینکه اســتان همدان از 
مدرسان با تجربه و دارای کارنامه درخشان در عرصه 
آموزش در رشته های مختلف ورزشی بهره مند است، 
گفت: هیأت های ورزشــی توجه جدی به برگزاری 

دوره های آموزشی و تخصصی دارند.
وی خاطرنشــان کرد: بــدون تردید با تکیه بر 
برنامه های آموزشی می توانیم گام های اساسی در 

رشد و اعتالی ورزش استان برداریم.
کارشــناس ارزیابی دفتر توســعه آموزش های 
پایه و استعدادیابی وزارت ورزش نیز گفت: ایجاد 
کلینیک های تخصصی آموزش در ورزش کشــور 

ضروری است.
امیر ثابتی افزود: منابع علمی در حوزه آموزش 
ورزش کشــور نیاز به بازنگــری دارد تا بتوانیم به 

خوبی با دانش روز جهان همسو شویم.
تیم کارشناســی وزارت ورزش و جوانان پس 
از این نشســت از کالس های آموزشی رشته های 

مختلف ورزشی استان همدان بازدید کرد.
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به بهانه سالروز سفر امام خامنه ای به همدان:

15 تیرماه 15 سال پیش
 طلوع خورشید از دارالمجاهدین

دیده را فایده آن است که دلبر بیند
هگمتانه - گروه همه دانا: نرگس موذنیان

15 ســال گذشــت اما انگار هنوز هم بوی تازگی 
می دهد. هر ســال 15 تیرماه که می شود شمیم عطر 
قدومش دارالمجاهدیــن و دارالمؤمنین همدان را فرا 
می گیرد. عاری 15 تیرماه ســال 1383، ماندگارترین 
فصل افتخارات اســتان همدان اســت چرا که در این 
روز خورشــید از دارالمجاهدین طلوع کرد و پرتو انوار 
وجودش این دیار را فراگرفت و منشــأ برکات بسیاری 

برای دارالمجاهدین بود.
15 تیرماه، یادآور بیعت ها و حماســه با شــکوهی 
است که مردم والیتمدار دارالمؤمنین و دارالمجاهدین 
همدان با موال و مقتدای خویش خلق کردند. شــکوه 
مراسم مردمی اســتقبال از رهبر انقالب در همدان از 
عشــق و عالقه وصف ناپذیر مــردم انقالبی، با ایمان و 
سلحشــور این خطه از میهن اسالمی به والیت فقیه و 
مقام معظم رهبری حکایت داشــت. شوق دیدار مردم 
دارالمجاهدین و دارالمؤمنین در ورزشــگاه شــهدای 
قدس طی آن زمان وصف ناشدنی بود؛ مردم والیتمدار 
همدان از تمام شهرهای استان با پای پیاده و سواره با 
ریختن اشک شوق برای دیدار با موال و مقتدایشان سر 
از پا نمی شناختند و خود را به مرکز استان می رساندند 
که گویی همه آمده بودند تا حماسه حضور را عاشقانه 
خلــق کننــد و عشــق و ارادت قلبی خــود را به رخ 

جهانیان بکشند.
فارغ از برکات معنوی ســفر 5 روزه رهبر انقالب به 
همدان، از جمله برکات مادی ســفر ایشان می توان به 
تصویــب 65 مصوبه در قالب 416 طرح برای اســتان 

همدان اشــاره داشــت که هر کدام از آنهــا به نوعی 
در ردیف مطالبات مردم، درخواســت کارشناســان و 
یا نیازهای زیرســاختی و ضرورت های توسعه مناطق 
مختلف اســتان قرار داشــت که با اجرای آنها همدان 
در برخورداری از شــاخص های توســعه حرکت رو به 
جلویی داشــته است. تعهد کل ســفر از نظر اعتباری 
برای طرح های ســال 83 یک هــزار و 295 میلیارد و 
500 میلیون ریال تعیین شد که این رقم حدود چهار 
برابر اعتبار عمرانی استان همدان در سال 83 بود) به 

نقل از خبرگزاری جمهوری اسالمی(.
با نگاهی به مصوبات ســفر رهبــر معظم انقالب به 
همدان به خوبی می تــوان دریافت که این مصوبه ها با 
رویکرد امور زیربنایی، متضمن تقویت هرچه بیشــتر 
زیرســاخت های ســخت افزاری و نرم افزاری توسعه 
همدان، بهبود شاخص های رشد در شهرها و روستاها 
و دسترســی اســتاندارد اهالــی به خدمــات، ارتقای 
درآمد خانوارها در بخش های مختلف اقتصادی، خلق 
فرصت های شغلی، گســترش کمی و کیفی فضاهای 
علمی بــا هدف تبدیل همدان به مرکز دانشــگاهی و 
پژوهشــی به ویژه در زمینــه فناوری های برتر و نوین 
جهان و در نهایت ایجاد حیاتی فراخور تاریخ و فرهنگ 
این ســامان برای این استان و ســاکنان آن است که 
امیدواریم اکنون پس از گذشت 15 سال به طور 100 
درصدی محقق شــده باشــند. احداث راه آهن و تاالر 
بــزرگ قرآن از جمله مصوبات باقی مانده ســفر رهبر 
انقالب به همدان بود که خوشــبختانه آنها نیز محقق 
شــدند و به گفته مسؤوالن استان، بیش از 95 درصد 

مصوبات ســفر رهبر انقالب بــه همدان، در حوزه های 
مختلفی چون مســکن، میراث فرهنگــی، آموزش و 
پرورش، بهداشــت و درمان، آب رسانی به روستاها و... 

محقق شده است.
این ســفرها همواره برکات فراوانی برای رشــد و 
پیشرفت کشــور، آشنایی با مسائل و مشکالت مناطق 
کشــور و همچنین افزایش روحیــه و دلگرمی مردم 
در اقصی نقاط ایران داشــته اســت. بی تردید یکی از 
موضوعاتی که موجب خوشــحالی مردم در استان های 
دیگر می شــود، بررسی مشکالت و مسائل آنان آن هم 
از نزدیک از سوی رهبر انقالب اسالمی است. امری که 
توسط دیگر مسؤوالن نیز انجام می شود، اما زمانی که 
این امر از ســوی رهبر انقالب اسالمی انجام می شود، 
مســئله دو چندان نمود یافته و دلگرمی و دلخوشــی 

مردم نسبت به مسؤوالن این نظام بیش تر می شود.
بیانات ایشان در سخنرانی های مختلف در همدان، 
حاوی مطالــب و کلیدواژه های مهمی اســت که اگر 
بخواهیم در استان شاهد حرکات رو به رشد و مؤثری 

باشــیم، باید به آنها توجه اساسی داشــته باشیم. در 
زمینه هــای مختلف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصــادی، صنعت و کشــاورزی و در دیگر زمینه ها، 
می توانیــم مطالب و اشــارات دقیق و موشــکافانه و 
کارشناسی شــده ایشان را اســتخراج کرده و به کار 
ببندیــم و جالب آنکه وقتی این بیانات را مورد تحلیل 
قرار می دهیم با وجود گذشت 15 سال، اما گویی همه 
آن نکات برای امروز ما بیان شده است که می تواند یک 

الگوی دقیق برای مسؤوالن و مردم باشد.
اما کالم آخر اینکه به بهانه 15 تیرماه سالروز خلق 
حماسه پرشــکوه مردم همدان در ابراز عشق و ارادت 
قلبی خود به ولی امر مسلمین، انتظار داریم دفتر مقام 
معظــم رهبری نیز همانند برخی اســتان ها، روزی را 
برای مالقات نمایندگان و اقشار مختلف مردم همدان 
قــرار دهند تا ضمن تجدید بیعت، از بیانات تأثیرگذار، 
رهنمودها و راهنمایی های اساســی ایشــان بهره مند 
شویم در واقع این خواســته قلبی مردم همدان است 

و ما همچنان به تحقق آن امیدواریم.

اولین سفر به همدان برای دیدار جوانان

هگمتانه، گروه همه دانــا: امروز که خودم را آماده 
می کردم این جا بیایــم، نکته یی به یادم آمد؛ دیدم بد 
نیســت آن را به شــما عرض کنم؛ و آن این است که 
اولین ســفر من بــه همدان در ســال های دهه ی 40 
اتفاقاً برای شــرکت در یک جلسه ی مربوط به جوانان 
بود. من تا آن وقــت همدان نیامده بودم. همین آقای 

آقامحمدی - که االن این جا هســتند - آن وقت یک 
جوان شاید بیست ساله یی بودند. ایشان به تهران آمد 
و بنــده را پیدا کرد؛ من هم آن موقع تصادفاً در تهران 
بودم. گفت ما در همدان یک مشــت جوان هســتیم، 
شــما بیایید برای ما ســخنرانی کنید. حاال چه کسی 
بنده را به ایشان معرفی کرده بود، من دیگر نمی دانم. 

پرســیدم وقتی به همدان آمدم، کجا بروم؛ آدرسی به 
من دادنــد و گفتند این جا بیایید. مــن در روز معین 
رفتــم. حّتی پول کرایه ی ماشــین هم بــه ما ندادند! 
رفتم بلیــت اتوبوس گرفتم. عصر بود کــه راه افتادم. 
پنج شش ساعتی شــد تا به همدان رسیدم. شب بود. 
نشــانی را دستم گرفتم و شــروع کردم به پرس وجو. 

ما را بــه خیابانی راهنمایی کردند کــه از یک میدان 
منشعب می شــد؛ همین میدانی که پنج شش خیابان 
دور و بر آن هســت. وارد کوچه یی شــدیم که منزل 
آقای ســیدکاظم اکرمی در آن جا بــود؛ همین آقای 
اکرمی یی که وزیر و نماینده بودند و االن هم بحمداهلل 
در تهران استاد دانشگاه هستند. ایشان هم جوان بود، 
البته سنش بیشتر از آقای آقامحمدی بود. ایشان معلم 
ســاده یی بود در همدان. منتظر من بودند. معلوم شد 
شــب، محل پذیرایی ما، خانه ی آقای اکرمی اســت. 
فــردای آن روز بنده را به مســجد کوچکی بردند که 
حدود بیســت، سی نفر جوان در آن جا حضور داشتند 
و همــه دانش آموز. وقتی این جــواِن عزیِز دانش آموز 
این جا صحبت می کردند، من به یاد آن جلســه افتادم 
و آن صحنه جلوی چشــمم مجسم شد. آنها در سنین 
ایشــان بودند. صندلی گذاشته بودند و من رفتم بحث 
گرِم گیراِی جذابی برای آنها انجام دادم. یک ساعت و 
خرده یی برایشــان صحبت کردم. وقتی پا شدم بروم، 
این جوان ها مــن را رها نمی کردنــد؛ می گفتند باید 
باز هم بنشــینیم حرف بزنیم. چون در شبستان نماز 
جماعت برگزار می شــد و بنا بــود امام جماعت بیاید، 
اینها با دســتپاچگی میز و نیمکت هــا را جمع کردند 
و بنــده را به اتاقک باالی شبســتان بردند. من دیگر 
زمان نمی شناختم؛ شروع کردم با این جوان ها مبالغی 

صحبت کردن. این اوِل آشنایی من با همدان است.
 چنــد نفــر از آن جوان ها را که من می شناســم، 
امروز جزو برجســتگان و فعاالن کشور عزیز ما و نظام 

جمهوری اسالمی هستند.
بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان دانشگاه های

استان همدان 1383/04/17

رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع بزرگ مردم همدان:

از ظرفیت عظیم جوانان برای آینده کشور استفاده کنیم
هگمتانه، گروه همه دانا: خداوند متعال را شکرگزارم 
که این توفیق را ارزانی داشت تا بتوانم با مردم عزیز و 
شــریف دارالمؤمنین و دارالمجاهدیِن همدان بار دیگر 
در شهر خودشان مالقات کنم. قبل از هر سخنی الزم 
می دانم از شــما برادران و خواهران عزیزتشــکر کنم؛ 
چه مردم شــهر همدان و چه مردم سایر شهرستانهای 
استان؛ نهاوند، مالیر، کبودرآهنگ، تویسرکان، اسدآباد، 
رزن و بهار، کــه یقیناً در میان جمعیت حاضر در این 
مجموعه و نیز در میان جمعیت متراکمی که در طول 
مســیر اظهار محبت کردند. من برای شــهر همدان و 
برای ایــن مجموعه ی اســتانی از دو جهت احترام و 
ارزش قائلم: اول، از جنبه ی ارزش تاریخی و گذشــته 
ی بســیار پُرشــکوه مدنی و علمی. در میان همه ی 
شــهرهای عالم بندرت می توان شهری را پیدا کرد که 

با سابقه ی شهر همدان بر سر پا باشد. شهری که شما 
در آن زندگی می کنید، حداقل ســه هزار و صد سال 
سابقه ی تاریخی دارد. گذشته ی علمی این شهر جزو 
نمونه های کم نظیر در میان شــهرهای کشور ماست. 
از این شهر تعداد بی شــماری دانشمند برخاسته اند 
- چه فقیه، چه فیلســوف، چه عــارف، چه ادیب، چه 
ریاضیدان، چه اخترشــناس، چه طبیب، چه هنرمند، 
چه شاعر، چه خطاط، چه سیاستمدار، چه مورخ - این 
تعداد متنوع از شخصیتها و چهره های علمی، کم نظیر 
اســت. نامهای معروفی که به نام همدان شناخته شده 
اند، کم نیســتند؛ از قبیل عین القضات همدانی، بدیع 
الزمان همدانی، رشیدالدین فضل اهللَّ همدانی، باباطاهر 
عریان و شخصیتهای بسیار دیگر؛ که اگر کسی بخواهد 
فهرست این نامها را بخواند، شاید یک ساعت به طول 

بینجامد. جهت دوم، نقش آفرینِی مردم همدان و شهر 
همدان در تاریخ معاصر ماســت؛ چه در دوران نزدیک 
به انقالب، و چه در دوران انقالب. نام سیدجمال الدین 
اســدآبادی در همه ی دنیای اســالم و فراتر از آن، به 
عظمت برده می شــود. ســیدمحمد طباطبایی - یکی 
از دو رهبر مشــروطه در تهران - همدانی اســت. در 
دوران انقالب، شــهدای نامداری از این خطه برخاسته 
اند؛ شهید مفتح، شهید قدوسی، شهید حیدری، شهید 
مدنی - که ایشان اگرچه همدانی نبود، اما همدانی ها او 
را از خود می دانند و او هم خود را به یک معنا همدانی 
به حســاب می آورد - شــهدای غیرروحانــی، جوانان 
عزیزی که نامهای بعضــی از آنها در این میدان نصب 
شده است، و بســیاری دیگر که نامشان در دفتر کرام 
الکاتبین و در صحیفــه ی حافظه ی ملت ایران ثبت 
است. همچنین شهدای لشــکر انصارالحسین؛ شهید 
اسالمیان، شــهید حاج بابایی، شــهید شاه حسینی، 
شــهید چیت سازان و شــهدای بزرگ دیگر. عالوه ی 
بر اینها، شــهر همدان و استان همدان در دوران دفاع 
مقدس، هشت سال نقش پشتیبانی کننده ی نزدیک 
جبهه ی دفاع را بر عهده داشــت و چقدر آسیب دید. 
همین مجموعه ی ورزشــی که امروز شما در آن گرد 
آمده اید، روز قدس از طرف دشــمن بعثی موشکباران 
شــد و عده یی در همین جا به شــهادت رسیدند. در 
دوران دفاع مقدس، تقریباً ســیصد حمله ی هوایی به 
شهر همدان شد؛ حدود دو هزار موشک و راکت و بمب 
به این شــهر زدند و مردم همدان با جان و مالشان، با 
جوانهایشــان، با غیرت دینی و حضور سیاســی شان، 
در مقابل تهاجم دشمن ایستادند. احترامی که بنده و 
امثال بنده برای همدان و مردم همدان قائل هســتیم، 
به خاطر این ارزشــهای واالســت. و شــما بدانید - و 
می دانید - که این ارزشــها احترام مردم منصِف همه 
جــای دنیا را به خود جلب می کند. هر که بداند و آگاه 
باشــد، برای چنین مردمی احترام قائل است. مقیدم 

در همه ی دیدارهای استانی، اجمالی از شناسنامه ی 
آن شهرســتان را به یاد مردم عزیز آن خطه بیاورم تا 
احساس افتخار و هویت و شخصیت کنند. امروز یکی 
از برنامه های اصلی دشمن، جنگ روانی برای کوبیدن 
احســاس هویت و شــخصیت ملت عزیز ماست. مردم 
باید بدانند چه ارزشــهای واالیی آنها را در طول زمان 
در اوج قله ی افتخار قرار داده اســت، و شما می دانید؛ 
من هم اجمالی از آن را به یاد شــما آوردم. این استان 
- آن طــوری که مــن در آمارها مشــاهده کردم - از 
لحاظ تعداد جوان و نســبت جوانی، در صدر فهرست 
استانهای کشور است؛ یعنی نسبت طبقه ی جوان در 
این استان از همه جای کشور بیشتر است. آنچه برای 
ملت عزیز ما و برای شــما مردم استان همدان و برای 
مسؤوالن و برای شخص بنده مهم است، این است که 
ما از این ظرفیت عظیم انسانی و از این ظرفیت بزرگ 
طبیعی برای آینده ی کشــور، برای توسعه ی کشور و 
برای رفع مشــکالِت امروز چشم انداز آینده ی کشور 

چگونه استفاده کنیم.
گزیده بیانات در اجتماع بزرگ مردم دارالمؤمنین
 و دارالمجاهدین همدان 1383/04/15

رهبر معظم انقالب اسالمی در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان:

نیروهای مسلح مکمل یکدیگرند

هگمتانه، گروه همه دانا: از حضور در این پایگاه 
و در جمع رزمندگان عزیِز ساکن در استان همدان 
بسیار خرسندم. این پایگاه خدمات بسیار باارزشی را 
در دوران دفاع مقدس به کشور و ملت ایران تقدیم 
کرده اســت. عالوه بر شــهید نوژه و عالوه بر شهید 
دوران، شــهدای باارزش دیگــری از این پایگاه و از 
مجموعه ی نیروهای مســلح در این منطقه ی بسیار 
حســاس، نام خودشــان را در فهرســت افتخارات 
پایان ناپذیِر انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ثبت 
کرده اند. ما به ایــن عزیزان افتخار میکنیم؛ نام آنها 
را گرامی میداریم. در همدان، پایگاه ســوم شکاری 
)پایگاه شــهید نوژه(، تیپ زرهی لشگر قزوین، تیپ 
انصارالحسیِن ســپاه پاسداران، مجموعه های نیروی 

مقاومت بســیج، مجموعه ی نیــروی انتظامی، همه 
اجزای یک مجموعه ی واحدند؛ در کل کشــور هم 
همین اســت. این احســاس را در خودتان دم به دم 
تقویت کنیــد که شــما مکمل یکدیگر هســتید. 
مهمتریــن وظیفه ی این مجموعه باز بودِن چشــم 
و هشــیار بودن در همه ی لحظات اســت. خودتان 
را حاضــر نگه دارید؛ خودتــان را از لحاظ روحی و 
جسمی آماده نگه دارید. ممکن است هیچ تهدیدی 
تا سالها متوجه کشــور نشود؛ اما برای یک احتمال 
ضعیف هم نیروهای مســلح موظفند خودشــان را 

همیشه آماده به کار نگه دارند.
بیانات در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان  1383/04/18

در آینه اخبار

هگمتانــه، گروه همــه دانا: *اعــزام هیأت های 
نمایندگی به مناطق مختلف استان همدان

هم زمان با ســفر رهبر معظم انقالب به همدان، 
سه هیأت به نمایندگی از ایشان برای دیدار با مردم 
شهرهای مختلف و بررسی مشکالت آنان به مناطق 

استان سفر کردند.
هیأت های اعزامی به سرپرستی حجج  اسالم  رسولی 
محالتی، تقوی و ابراهیمی با حضور در نهاوند، جوکار، 
مالیر، بهار، اسدآباد، تویسرکان، رزن، گل تپه، فیروزان، 
شیرین سو، فامنین، سامن، ازندریان، اللجین، صالح آباد، 
دمق، قروه درجزین، کبودراهنگ و قهاوند سالم گرم 
حضرت آیت اهلل خامنه ای را به مردم این شهرها ابالغ 
کردنــد. نمایندگان رهبر معظــم انقالب همچنین با 
شرکت در جلسات شورای اداری شهرهای یادشده، از 
نزدیک در جریان مسائل و مشکالت این مناطق قرار 

گرفتند.
*بازدید دوساعته رهبر انقالب از توانمندی های 

استان همدان
چهارمیــن  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
روز از سفرشــان به اســتان همدان، از نمایشــگاه 
توانمندی هــای اســتان بازدید کردند. نمایشــگاه 
توانمندی های اســتان با شــرکت 152 شرکت در 
زمینه هــای صنعتــی، معدنی، کشــاورزی، صنایع 
 دستی، گردشــگری، فناوری اطالعات و نرم افزار در 
مســاحتی حدود 2 هزار مترمربــع در محل دایمی 
نمایشــگاه های بین المللــی همدان برپا شــده بود 
که بخش قابل توجهی از این نمایشــگاه به ارائه ی 
تولیــدات زیبای هنرمندان صنایع  دســتی همدان 

اختصاص یافته بود.
رهبر معظم انقالب در بازدید از غرفه های صنایع  
دســتی با تمجید از زیبایی ها و ظرایف محصوالت 
هنرمندان صنایع  دستی همدان، تالش بیشتر برای 
رونق و غنای افزون تر رشته های مختلف این صنعت 

را ضروری خواندند.

رهبر انقالب در دیدار با جمعی از مسؤوالن استان:

ضرورت مبارزه با فساد در دستگاه های حکومتی و دولتی
هگمتانــه، گــروه همــه 
بــه مأموریِت  دانا: »اما راجع 
مأموران این استان. جمعی از 
شما مسؤوالنی هستید که در 
رده های مختلف در این استان 
مشغول کارید. از باالترین رده 
تا رده های متوســط و پایین 
ایــن نکته توجه داشــته  به 
باشــید که شــما از چشــم 
مراجعــاِن خودتان نماینده ی 
یک نظامیــد؛ بلکه نماینده ی 
اسالمید. هر کار برجسته و هر 

اقدام زیبایی از شما سر بزند، اسالم و نظام اسالمی را 
آبرومند میکند؛ مردم را از زندگی کردن در زیر سایه ی 
این نظام خشنود میکنید. به نظر من مهمترین نکته یی 
که هر مسؤولی باید توجه داشته باشد، این است. مردم 
مســؤوالن را در همه ی رده های این نظام، نمایندگان 
نظام و رهبری و دولت و بلکه اسالم به حساب می آورند. 
هر کار خوِب اینها به حساب همه ی آنها تمام خواهد 
شــد و برای آنها مایه ی روســفیدی و افتخار اســت؛ 

عکس اش هم همین طور است.
نکته ی دوم این اســت که من در دو ســه سال 
اخیر بر مبارزه ی با فســاد اقتصادی در دستگاه های 
حکومتی و دولتی اصرار کرده ام. من می خواهم شما 
برادران و خواهران عزیزی که مســؤول هســتید، 
به این نکتــه توجه کنید که اگر در دســتگاه های 
حکومتی با فســاد اقتصادی و کجروی در مســائل 

مالی برخورد نشــود، همــه ی چیزهایی که مطرح 
کردند، اگــر یکی یکی هم اینهــا را برآورده کنیم، 
فایده یی ندارد؛ عالوه بر این که خیلی از این چیزها با 
فساد اصاًل نشدنی است. من انتظار ندارم که همه ی 
مسؤوالن نظام ما فرشــته یا فرشته گون باشند؛ نه، 
باالخره همه ی ما خودمان را میشناسیم؛ ما مردمانی 
هستیم ضعیف، انســانهایی هستیم آسیب پذیر، که 
بایــد به خدا پناه ببریم؛ ولی باید به این نقطه توجه 
کرد که در هر جایی فساد به وجود بیاید، مثل زخم 
واگیرداری اســت. شــما که مدیر هستید، شما که 
مسؤول هستید، شــما که یک مجموعه به دستتان 
سپرده شده اســت، با بروز فساد در زیرمجموعه ی 
خود به طور جدی مقابله کنید و حساســیت نشان 
دهید؛ بدون این، کار پیــش نخواهد رفت و اوضاع 

بسامان نخواهد شد...«. 1383/04/19
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شــهرداری منطقه ســه همدان  در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از 
پیمانکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت و تحویل اســناد و اوراق شــرکت در مناقصه به آدرس: همدان، خیابان شهدا، میدان 

شهید مفتح ،شهرداری منطقه سه،  واحد فنی و مهندسی ، امور قراردادها مراجعه نمایند . 
خالصه شرایط شرکت در مناقصه 

1- حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه سه ازتاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 22/  98/04  
خواهد بود.

2- محل اخذ اسناد مناقصه از امور قراردادها ، واحد فنی و مهندسی شهرداری منطقه سه همدان خواهد بود.
3- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید ســپرده ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به 

همین منوال عمل خواهد شد.
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی که می بایستی به شماره حساب 

74011133313332 شهرداری منطقه سه همدان نزد بانک مهر ایران شعبه شهدا واریز گردد.
5- متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تأیید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه 

نماید بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .
6- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

9- پیشنهادات ارائه شده توسط پیمانکاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
10- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

11- الزم به ذکر اســت هنگام تحویل اســناد داشــتن رتبه مربوطه، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات 
اعضای شــرکت، گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی الزامی می باشــد )کلیه صفحات مدارکی که در داخل پاکت )ب( قرار می 

گیرند حتماً باید با امضای اصلی افراد مجاز و ممهور به مهر شرکت طبق آخرین تغییرات شرکت باشد( 
12- بدیهی اســت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان 10 درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمین شــرکت 

در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
13-نحوه پرداخت: کل یا قســمتی از مبلغ به صورت تهاتر، شــامل هرگونه عوارض، پروانه ساختمانی، جرائم کمیسیون های ماده 100 ماده 77 
و........... و یا  امالک و مستغالت شامل آپارتمان، ملک، زمین با کاربری های تجاری و مسکونی یا تهاتر با سایر مناطق.....  می باشد و پیمانکار می 

بایست روال اداری آن  را  طی نماید.
)در صورتی که پیمانکار در مزایده شــرکت نکند ادعایی در خصوص مطالبات تهاتری نخواهد داشــت و میبایست با منابع مالی خود نسبت به انجام 

پروژه اقدام نماید.(
14- به پروژه های ذکر شده تعدیل می گیرد.

16-به پروژه های ذکر شده پیش پرداخت تعلق می گیرد.
15- تاریخ تحویل پاکتها به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ  22/  98/04 می باشد.

16- زمان و مکان بازگشــایی پاکت ها مورخ   23 /  04 /98  ســاعت  17 در شهرداری مرکزی خواهد بود.)حضور نمایندگان پیمانکاران در 
این جلسه بالمانع است(

17- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32677413-081تماس حاصل نمایید.
18- ضمناً مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امکانپذیر می باشد.

مدت پیمانمبلغ برآورد)ریال(مرحلهنام پروژه
مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(
محل تامین اعتباررتبه پیمانکار

احداث مرکز فرهنگی 
خضر )سوله کشتی 
فرهنگسرای والیت(

7ماه16.354.352.668تجدید
820.000.000
بانک مهر ایران 

شعبه شهدا

پنج 
ابنیه)حقوقی(

کمک های عمرانی 
دولت و درآمدهای 

عمومی شهرداری
منطقه سه همدان

شهرداري منطقه سه همدان
شماره م الف 528 تاریخ انتشار آگهی :     15 / 4 0 /98

مناقصه  تجدید  و  عمومئ  مناقصه  گهئ   آ
17157

شــهرداری منطقه سه همدان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از پیمانکاران 
دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد و اوراق شرکت در مناقصه به آدرس: همدان، خیابان شهدا، میدان شهید مفتح ،شهرداری 

منطقه سه– واحد فنی و مهندسی –امور قراردادها مراجعه نمایند . 
خالصه شرایط شرکت در مناقصه 

1- حداکثر مهلت قبول پیشــنهادها و تحویل اســناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شــهرداری منطقه سه ازتاریخ انتشــار این آگهی تا تاریخ 27/  98/04  
خواهد بود.

2- محل اخذ اسناد مناقصه از امور قراردادها ، واحد فنی و مهندسی شهرداری منطقه سه همدان خواهد بود.
3- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید ســپرده ایشــان به نفع شــهرداری ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین 

منوال عمل خواهد شد.
4- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اســناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی که می بایســتی به شــماره حســاب 

74011133313332 شهرداری منطقه سه همدان نزد بانک مهر ایران شعبه شهدا واریز گردد.
5- متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تأیید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید 

بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .
6- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

9- پیشنهادات ارائه شده توسط پیمانکاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
10- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

11- الزم به ذکر اســت هنگام تحویل اســناد داشــتن رتبه مربوطه، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای 
شرکت، گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی الزامی می باشد )کلیه صفحات مدارکی که در داخل پاکت )ب( قرار می گیرند حتمًا 

باید با امضای اصلی افراد مجاز و ممهور به مهر شرکت طبق آخرین تغییرات شرکت باشد( 
12- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان 10درصدکل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه 

نفر دوم آزاد خواهد شد.
13-نحوه پرداخت: کل یا قســمتی از مبلغ به صورت تهاتر، شــامل هرگونه عوارض، پروانه ساختمانی، جرائم کمیسیون های ماده 100 ماده 77 و........... 
و یا  امالک و مســتغالت شــامل آپارتمان، ملک ، زمین با کاربری های تجاری و مســکونی یا تهاتر با سایر مناطق.....  می باشد و پیمانکار می بایست روال 

اداری آن  را  طی نماید.
)در صورتی که پیمانکار در مزایده شــرکت نکند ادعایی در خصوص مطالبات تهاتری نخواهد داشــت و میبایســت با منابع مالی خود نسبت به انجام پروژه 

اقدام نماید.(
14- به پروژه های ذکر شده تعدیل می گیرد.

16-به پروژه های ذکر شده پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
15- تاریخ تحویل پاکتها به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ   27/  98/04 می باشد.

16- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ   30 /  04 /98  ساعت  17 در شهرداری مرکزی خواهد بود.)حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه 
بالمانع است(

17- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32677413-081تماس حاصل نمایید.
18- ضمناً مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امکانپذیر می باشد.

مدت پیمانمبلغ برآورد)ریال(مرحلهنام پروژه
مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(
محل تامین اعتباررتبه پیمانکار

زیرسازی و 
جدولگذاری معبر 

35 متری خضر
8ماه22.077.072.785اول

1.110.000.000
بانک مهر ایران 

شعبه شهدا
پنج ابنیه)حقوقی(

درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه 

سه همدان

ترمیم و مرمت 
12ماه7.196.018.519اولنوارهای حفاری

360.000.000
بانک مهر ایران 

شعبه شهدا

پنج ابنیه)حقوقی(
پنج راه و ترابری 

)حقوقی(

درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه 

سه همدان

احداث کندرو 
8ماه12،460،918،945اولپارک شهروند

625،000،000
بانک مهر ایران 

شعبه شهدا

پنج ابنیه)حقوقی( پنج 
راه و ترابری )حقوقی(

درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه 

سه همدان

شهرداري منطقه سه همدان
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 کرفس بخورید که اگر چیزی عقل را زیاد 
کند، همان است.

بحاراالنوار، ج5۹، ص300

کارتبنده وار آمدم هب زنهارت رم سالح پی هک ندا

معتقد می شوم دگربارتمتفق می شوم هک دل ندهم

رتمشتری را بهای روی تو نیست من بدین مفلسی خریدا

رم نیست هک بپوشم ز چشم اغیارتغیرتم هست و اقتدا

کارتتو ملولی و دوستان مشتاق تو گرزیان و ما طلب

هک ببستی هب چشم سحارتچشم سعدی هب خواب بیند خواب

رتتو بدین ره دو چشم خواب آلود هچ غم از چشم اهی بیدا

سعدی

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
دارالقرآن کشور اعالم کرد: اعتبار قرآنی امسال 

همدان 108 میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح پنجشنبه مهدی 
قره شــیخلو در دیدار با فعاالن و جامعه قرآنی استان 
همدان و پس از شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات 
آنان اظهار کرد: قضاوت های ما باید جامع باشد چرا که 
در عین وجود اشکاالت، دســتاوردهای بزرگی نیز به 
برکت انقاب اســامی و خون شهدا حاصل شده است 

که نباید از آنها غافل شد.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه بــه بیانیه گام دوم 
انقاب، نگاه ما به گذشته باید نقادانه و نسبت به آینده 
تکاملی باشــد بنابراین ما جامعه قرآنی کشور باید در 
استدالل ها و انتقادات خود مبانی قرآنی را لحاظ کنیم 
به گونه ای که اگر سخنی به میان آوردیم از منظر قرآن 

کریم هم بتوان از آن دفاع کرد.
رئیس دارالقرآن کشــور خطاب بــه فعاالن قرآنی 
خاطرنشــان کرد: مسؤولیت ما بســیار سنگین است 
و عنوانی را برداشــته ایم که بســیار حساس است، اگر 
مراقبت الزم را نداشته باشیم در روز قیامت نسبت به 

دیگران دو برابر تنبیه می شویم.
وی یادآور شــد: کارکرد قرآن مزین کردن انسان ها 
به نور قرآن اســت و انســان باید این نور را در دنیا به 

دست آورد.
وی با تأکید بر اینکه تا حدودی مسیر آموزش قرآن 
مــا نقص دارد، گفت: اگــر می خواهیم با قرآن مأنوس 
باشیم باید سه مرحله انس با ظاهر قرآن، تاوت قرآن 
یعنی قرائت همراه با تدبر و فهم و عمل به قرآن کریم 

را در نظر گرفته و به مخاطب آموزش دهیم.
وی با بیان اینکه باید مجموعه ای از شــیرینی های 
قرآن را بــرای مخاطب بیان کنیم، تصریح کرد: چقدر 
توانســته ایم کارکرد قرآن را برای مردم تبیین کنیم تا 

آنان شیرینی قرآن را احساس کنند؟!
قره شیخلو ادامه داد: گرفتاری ما درست آنجاست 
کــه ما مدیران قرآنی نمی توانیم کنار هم بنشــینیم و 
مســائل را حل کنیم چرا که مبنا خودمان هســتیم و 

قرآن کریم نیست.
وی با اشاره به وجود محدودیت هایی در دارالقرآن، 
گفت: در مجموع 45 نفر در ســازمان دارالقرآن کشور 
فعال هســتند که تنها 15 نفر آنها کارشناس هستند؛ 
بنابراین باید شــما فعاالن قرآنی به عنوان کارشناسان 

میدانی و عملیاتی به ما ایده و طرح ارائه دهید.
رئیس دارالقرآن کشــور با اشاره به اینکه در حوزه 
بودجه مشــکل داریم خاطرنشــان کرد: برای قرآن به 

اندازه ای که در شأن قرآن است در کشور سرمایه گذاری 
نمی کنیم؛ هزاران میلیارد تومان بودجه کشور است که 
مصوبه آن برای قرآن 200 تا 300 میلیارد تومان است 

و تنها مقداری از آن محقق می شود.
وی افزود: بودجه پرداختــی نیز آنقدر متولی دارد 
که معلوم نمی شــود این بودجه چگونه هزینه می شود 
ضمن اینکه 26 دستگاه عضو شورای توسعه هستند و 
هر روز نیز به تعداد آنها اضافه می شــود که این بودجه 

در بین دستگاه ها تقسیم می شود.
*در حــوزه قرآن تنهــا 20 درصد اعتبارات 
پرداخت شد، چرا ساکت هستیم و مطالبه وجود 

ندارد؟
قره شــیخلو با تأکید بر اینکه آنچــه می تواند روند 
موجود را اصاح کند مطالبه فعاالن قرآنی است، اظهار 
کرد: در ســال گذشته و در حوزه قرآن تنها 20 درصد 
اعتبارات پرداخت شــد، چرا ساکت هستیم و مطالبه 

وجود ندارد؟
رئیس دارالقرآن کشور بیان کرد: به عنوان مسلمان 
و بلندکننده پرچم قرآن باید مسؤولیت اجتماعی خود 
را نیز انجام دهیم؛ از خود غافل نشــویم چراکه مردم 
رفتار و اخاق ما را رصد می کنند و از ما انتظار دارند.

*تالش کنیم زاويه آموزش قرآن در کشور را 
تغییر دهیم

وی خواستار تاش برای تغییر زاویه آموزش قرآن 
در کشــور شــد و افزود: کار آموزش قرآن باید اصاح 
شــود که البته اقداماتی شــروع شــده که امیدواریم 

سرعت گرفته و به آنها محتوا دهیم.
قره شــیخلو در ادامه با تأکید بــر اینکه بیانیه گام 
دوم انقاب به عنوان نقشــه راه انقاب باید مبتنی بر 
تعالیم قرآنی عملیاتی شود، تصریح کرد: اولین کسانی 
که برای عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقاب باید به 

میدان بیایند افراد قرآنی هستند.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم تمدن نوین اسامی 
رخ دهد، نبایــد نقش قرآنی ها را فراموش کنیم، ادامه 
داد: ما تنها مســؤول آموزش فتحه، ضمه و یا کســره 

نیستیم بلکه وظایف بزرگ تری داریم.
رئیس دارالقرآن کشــور در خصــوص بیمه فعاالن 
قرآنی اســتان به عنوان یکی از مطالبات فعاالن حاضر 

در جلســه، خاطرنشــان کرد: در ایــن خصوص باید 
مسؤوالن مربوطه پاسخگو باشند.

وی در ادامه و در راســتای شفاف سازی با اشاره به 
اعتبار 8 میلیارد تومانی سال گذشته مؤسسات قرآنی، 
یادآور شــد: 3 میلیارد و 200 میلیــون تومان از این 
اعتبار به اســتان ها اختصاص یافت، 3 میلیارد تومان 
هزینه ســتادی و بخشــی نیز صرف هزینه های جاری 

شد.
قره شــیخلو کل اعتبارات قرآنی استان همدان در 
سال جاری را 108 میلیون تومان دانست و اظهار کرد: 
از مجموع اعتبار اختصاص یافته به اســتان ها این رقم 

سهم استان همدان بوده و این بضاعت ماست.
وی به بودجــه نیم درصدی قرآن از ســال 90 تا 
پایان ســال 97 اشــاره کرد و گفت: از آن ســال تنها 
350 میلیــارد تومان در حــوزه قرآنی تخصیص یافته 
است که مسؤوالن پاســخگو باشند این پول را به چه 

دستگاه هایی داده اند.
رئیس دارالقرآن کشــور با اشاره به اعتبار 19 میلیارد 
تومانی ســازمان دارالقرآن به عنوان بزرگ ترین دستگاه 
فعال قرآنی در کشور، بیان کرد: از بودجه نیم درصدی در 
نظر گرفته شده تنها سه درصد به این سازمان تعلق گرفته 
اســت؛ 50 درصد اعتبارات به وزارت آموزش و پرورش و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی اختصاص یافته است که 

باید گزارش دهند با این اعتبارات چه کرده اند؟
وی با اشــاره به اینکه برای توســعه کار قرآنی در 
کشور نظام و دولت باید به اندازه توان خود پشتیبانی 
کنند، افزود: چرا باید اعتبارات قرآنی هر ســال کمتر 
شود این امر نشــان می دهد قرآن در بعضی مسؤوالن 

اولویت نیست.
*حجت االســالم نظیــری: در تبیین مبانی 

انقالب اسالمی بسیار ضعیف هستیم
مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان همــدان نیز 
با بیــان اینکه یکــی از بنیادی ترین و اساســی ترین 
فعالیت های سازمان تبلیغات اسامی، انجام و حمایت 
از فعالیت هــای قرآنی اســت، افــزود: اداره تبلیغات 
اســامی موظف به حمایت٬ پشتیبانی و فراهم کردن 

زیر ساخت های الزم در این حوزه است.
حجت االسام محمد هادی نظیری با اشاره به اینکه 

چند هجرت مهم در تاریخ رخ داده است گفت: تمامی 
این هجرت ها به یکدیگر وصل بوده و در همان مســیر 
تاریخی امتداد یافته اســت که در ایــن بین باید این 

هجرت ها برای همگان تبیین شود.
وی ادامه داد: اولین هجرت، »هجرت تمدن ســاز 
پیامبر اکرم)ص( از مکه بــه مدینه«، »هجرت تمدن 
ســاز حضــرت امام علــی)ع( از مدینه بــه کوفه«، » 
هجرت تمدن ساز امام حسین)ع( از مکه به کربا«، » 
هجرت تمدن ســاز امام رضا)ع( از مدینه به خراسان« 
و پنجمیــن هجــرت، » هجرت تمدن ســاز حضرت 

معصومه)س( از مدینه به قم« بوده است.
نظیری گفت: شکل گیری انقاب اسامی و به تبع 
آن ظهــور امام عصر)عج( نیز در امتداد همان مســیر 
حرکت انبیاء الهــی صورت گرفته و خواهد گرفت، در 
واقع نتیجه 2 هجرت پایانی، شــکل گیری انقاب در 

هزار سال پس از آن بوده است.
وی با اشاره به اینکه انقاب اسامی از بعد پیشبرد 
اهداف متفاوت و حتی جلوتر از ســایر انقاب ها است 
گفت: انقاب اســامی از یک منظر نســبت به سایر 
انقاب های جهان بسیار ضعیف عمل کرده است و آن 

عدم تبیین مبانی انقاب است.
وی در پایان تصریح کــرد: در اذهان عموم مردم، 
انقاب تنها یک اتفاقی بود که صورت گرفت در حالی 
که انقاب اســامی در مســیر حرکتی انبیا تفسیر و 
تبیین می شــود در این بین ما موظفیم نقش هجرت 

و مبانی انقاب را برای همگان تفسیر و تبیین کنیم.
گفتنی اســت در ادامه این نشســت فعاالن قرآنی 
اســتان همدان به بیان پیشــنهادات و انتقادات خود 
پرداختند که در ادامه و به طور مختصر به بخشــی از 

آنها اشاره می شود.
از قرآن  *حجت االسالم محمدی پیام: فهم ما 

کريم بايد نمود عملی داشته باشد
نماینده اســاتید و معلمان استان با بیان اینکه باید 
تعلیــم و تزکیه در آموزش قرآن همراه با هم باشــد، 
اظهار کرد: در مجموعه کارهای قرآنی اینگونه نیست؛ 
باید به هست ها و بایدها در آموزش قرآن توامان اشاره 

کنیم و تقارن بین آنها باید رعایت شود.
حجت االســام محمدرضا محمدی پیــام در ادامه 

گفــت: در قرآن از تئوری های محــض بدون مصادیق 
پرهیز شــده اما در آموزش هــای قرآنی این امر عینی 
نشده اســت؛ ابعاد مختلف تربیتی نیز در آموزش های 

قرآنی دیده نشده است.
وی با تأکید بر اینکه اهداف قرآن مشــخص و بیان 
شده است تصریح کرد: انس، قرائت، تدبر و تمسک به 
آیات قرآن از جمله موارد بیان شده است بنابراین فهم 

ما از قرآن باید نمود عملی داشته باشد.
محمدی پیام با بیان اینکه برخی اســاتید دانشگاه 
حتی خواندن قرآن را نیز بلد نیســتند ادامه داد: این 
وضع نظام آموزش عالی کشور است؛ حتی در روخوانی 
قــرآن نیز کار نکرده ایم و اگر در این امر ورود کرده ایم 

در تدبر آیات قرآنی کار نشده است.
نماینده مؤسسات و تشکل های مردمی قرآن و عترت 
استان همدان نیز اظهار کرد: زمینه سازی و بسترسازی، 
جهت دهــی و برنامه ریزی، تحریــک انگیزه های الهی و 
حمایت و پشتیبانی سازمان دارالقرآن از وظایف مسؤوالن 

در حوزه مباحث قرآنی است.
جواد سعیدی خواستار واگذاری طرح های آموزشی، 
تبلیغی و ترویجی قرآنی به تشــکل های مردمی شد و 
گفت: بیمه فعاالن قرآنی از دیگر دغدغه های مؤسسات 

و تشکل هاست؛ این موضوع پیگیری شود.
نماینــده کارشناســان قرآنی اســتان همدان نیز 
خاطرنشــان کرد: یکی از مســائل مهم در امور قرآنی 
مســائل پولی و مالی است؛ بدون پول کار می کنیم اما 

نتیجه ای که باید، حاصل نمی شود.
ایرج یارمحمدی با تأکیــد بر اینکه اگر برای قرآن 
هزینه شود بسیاری از مشــکات کشور حل می شود 
یادآور شد: بســیاری از طرح های قرآنی را می توان با 
مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه اجرا کرد؛ درآمد 
اوقاف شهرســتان مایر میلیاردی است اما هزینه کرد 
آنها برای قرآن ناچیز اســت بنابراین ما باید نذورات را 
به سمت قرآن سوق دهیم و یک جنبش کشوری برای 

نذورات قرآنی ایجاد شود.
نماینده کارشناســان قرآنی اســتان همدان ادامه 
داد: متأسفانه صحت قرائت نماز برخی روحانیان مورد 
اعتراض قرار می گیرد کــه این امر به اصل نماز لطمه 

می زند.

وی در ادامه با بیــان اینکه در زمینه مبلغان خانم 
سنتی مشــکل داریم، خاطرنشــان کرد: طرح جامع 
تربیت معلمان خانم  مبلغ را برگزار کنیم که بســیاری 

از مشکات در این حوزه رفع شود.
*حجت االســالم کســبی: برگزاری 2 هزار 
اجتماعی  پايگاه های سالمت  در  قرآن  جلســه 

همدان
نماینده مســؤوالن پایگاه های ســامت اجتماعی 
اســتان همــدان عنوان کــرد: در 5 پایگاه ســامت 
اجتماعی استان در سال 97، 2 هزار و 40 جلسه قرآن 

برای 73 هزار و 116 نفر برگزار شد.
حجت االســام کسبی ادامه داد: یکی از مهمترین 
اهداف فعالیت این پایگاه ها، جذب جوانان و نوجوانان 
به مســجد و آموزش هــای مبانی دینــی در کاهش 
آســیب های اجتماعی در اســتان و به ویژه در مناطق 

آسیب پذیر است.
نماینده مســؤوالن پایگاه های ســامت اجتماعی 
اســتان ادامه داد: ما در جلســات قــرآن به حداقل ها 
بسنده می کنیم که این خود بزرگترین اجحاف در حق 

قرآن است.
*صفاریــان: عملکرد و اخاق ناصحیح دین داران و 

قرآنیان عامل اصلی مهجوریت قرآن کریم
یک دانشــجوی دکتــری علوم قرآن نیــز در ارائه 
نتایج کار پژوهشــی خود بــه روش مطالعه میدانی و 
گفتگو با مــردم اذعان کرد: در رتبــه بندی 44 گانه 
عوامل مهجوریت قرآن، »عملکــرد و اخاق ناصحیح 
دین داران و قرآنیــان« مهمترین علل دوری مردم از 

قرآن شناخته شد.
علیرضــا صفاریان با بیان اینکه پژوهشــی با موضوع 
»مهجوریت قرآن و علل و راهکار ها« توســط وی انجام 
گرفته است گفت: از جمله اهداف این پژوهش »سنجش 
پایبنــدی مردم به قرآن در چهار بعد، ســنجش میزان 
ارتباط و انس مردم با قرآن، بررسی علل مهجوریت قرآن 

و ارائه راهکار برای این مهم« بوده است.
صفاریان گفت: پژوهش هــا در حوزه میزان ارتباط 
مردم با قرآن نتایج قابل توجهی داشت به گونه ای که 
تنها 25,8 درصد از مردم مراجعه روزانه به قرآن دارند، 
مراجعات هفتگی 27,6 درصد، مراجعات ماهانه 17,7 
درصد، مراجعات ســالی چند بــار 21,5 درصد و تنها 

4,6 درصد از مردم هیچ گاه به قرآن مراجعه ندارند.
او ابراز کرد: نتایج پژوهش در علل مهجوریت نشان 
داد کــه مهمترین عوامل مهجوریــت قرآن به ترتیب 
عوامل فرهنگــی و اجتماعی، ناآگاهی مردم از قرآن و 

کارکرد آن، علل اقتصادی و آموزشی است.

رئیس سازمان دارالقرآن کشور در همدان:
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4 قیمـت هر گرم طال , 2 6 9 , 0 0 0
45,100,000 قیمت تمام سکه
23,050,000 قیمت نیم سکه
15,070,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 7 7 , 0 0 0

نرخ های اعالم شده بیانگر میانگین وزنی نرخ خريد و فروش ارز 
بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت ارز )سنا(

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.

128,000دالر 
147,000یورو 
162,680پوند 
18,810یوان

22,880لیر ترکیه


	4288-980415  CMYK
	4288-980415  GGG

