
سازمانآگهیهای
روزنامههگمتانه

hegmatan.request@gmail.com

w w w . h e g m a t a n e h - n e w s . i r

 
ن همدان   ر م اس م ادار  ام م ا  ر

49
ف 7

م ال
 2

22
5

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

49
ف 7

م ال
 

ر م  ن م د ه م  
د ر ار ا

ده رار ا ا  هارنامه  مال ن ا ر ه ال ت ارا مه
 www. ev at . ir ري سامانه هار 98 ا  ره   د

اشد. ـاری م  ــرماه سا  ر تا 15 ت داک
راست ر مرک  ر د اد خ 021 س 35019

ا مردم 152 مرک ارت

ی القعده  1440  4 جوالی 2019  سال بيست و یکم  شماره 4287  8 صفحه  قيمت: 1500 تومان پنج شنبه 13 تير ماه 1398  1 

773
ی ان   ا  گ

ا  یی  ا گ ا ت ر 

: را ی  ا  ی 

ا  ا آ ا  تا  ی ر ا تاری  
را

ا  ر   ی  ی   ا ا ا  آ
ار ه هار  ا   ن ا

@ H eg mat anehN ews paper کانال روزنامه هگمتانه در پيام رسان ایتا

: تا ر ا

ن ن در ر ر اس ر  م ر  م

7

: ر  ا  ای  ایی ن ا ی  ا

د 2 در
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نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 

اسالمی گفت: نرخ بیکاری همدان 23 درصد است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی 
پیــش از ظهر دیروز در چهارمین کارگروه اشــتغال و 
سرمایه گذاری شهرستان همدان با تأکید بر اینکه باید 

برای رونق و توســعه استان از همه توان استفاده کنیم 
بیان کرد: با پیگیری های صورت گرفته دستور 2 پروژه 
احداث گاوداری 6هزار رأســی نهاونــد با 120 میلیارد 
تومان اعتبار که 60 میلیارد تومان آن از محل استانی و 

بقیه از محل بنیاد مستضعفان است...
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معاینه فنی شرط دریافت سهميه سوخت کمباین ها
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس 
اداره فناوری هــای مکانيزاســيون 
جهاد کشاورزی همدان با بيان اینکه 
کمباین ها در زمان ورود به هر استان 
فنی  معاینه  کار  از شروع  پيش  باید 
بگيرند گفــت: کمباین ها در صورت 
نداشتن معاینه فنی سهميه سوخت 

دریافت نمی کنند.
اکبر راســتار در گفتگویــی با بیان 
اینکه در اســتان همدان 780 دستگاه 
کمبایــن وجــود دارد اظهــار کــرد: 
به صورت گردشی در کشور  کمباین ها 

می کنند. فعالیت 
وی با اشاره به اینکه کمباین ها در زمان ورود به هر 
استان باید پیش از شروع کار خود معاینه فنی بگیرند 
ادامه داد: این ماشــین آالت در صورت نداشتن معاینه 

فنی سهمیه سوخت دریافت نمی کنند.
رئیــس اداره فناوری هــای مکانیزاســیون جهاد 
کشــاورزی همدان با اشــاره به اینکه کمباین های 
لرستان،  ایالم،  اســتان های خوزســتان،  به  همدان 
تهــران و... اعــزام می شــوند بیان کــرد: در زمان 

برداشــت گندم یک هزار و 700 دستگاه کمباین کار 
برداشت را در استان انجام می دهند.

وی با اشــاره به اینکه در کشور 75 درصد محصول 
گندم و جو با کمباین، 9 درصد با دروگر و 6 درصد به 
صورت دستی برداشت می شود افزود: در استان همدان 
83 درصد محصول با کمباین، 15 درصد با دروگر و دو 

درصد به صورت دستی برداشت می شود.
راســتار در ادامه با اشاره به اینکه در استان همدان 

هشــت شــرکت تولیــد ماشــین آالت 
کشــاورزی وجود دارد بیان کرد: استان 
همدان ســازندگان خوب و مطرحی در 

حوزه ماشین آالت کشاورزی دارد.
وی بــا بیان اینکه بــا توجه به تولید 
استان همدان  ریزدانه کار در  بذرکار های 
نهضتی در کشور ایجاد شده است افزود: 
سطح زیر کشت کلزای کشور هشت برابر 

شده است.
رئیس اداره فناوری های مکانیزاسیون 
جهاد کشــاورزی اســتان همدان تأکید 
کرد: برای توسعه کشت باید ماشین آالت 
مطلوب ساخته شود و در دسترس باشد.

وی در ادامه به موضوع توزیع و مدیریت ســوخت 
بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: 60 درصد سوخت 
بخش کشــاورزی در ماشــین آالت و بقیه در گلخانه، 

مرغداری، گاوداری و... مصرف می شود.
راســتار با بیان اینکه در استان همدان 29 هزار 
و 197 دســتگاه انواع تراکتور وجود دارد بیان کرد: 
94 تشــکل بخش مکانیزاســیون در استان همدان 

دارند. فعالیت 

4 کتاب کودک و نوجوان از نویسندگان همدانی منتشر می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: مســؤول واحد 
ادبی حوزه هنــری همدان گفت:  آفرینش های 
چهــار عنوان کتــاب مجموعه شــعر کودک، 
مجموعه شــعر نوجوان، چهار مجموعه داستان 
تصویری کودک و یک مجموعه داستان نوجوان 

در حال آماده سازی است.
مریم زندی دیروز در گفتگویی با بیان اینکه طی سه ماه 

گذشته کتابی چا نشده است اظهار کرد: در حال حاضر 
چهار عنوان کتاب مجموعه شــعر کودک، مجموعه شعر 
نوجوان، چهار مجموعه داســتان تصویــری کودک و یک 

مجموعه داستان نوجوان در حال آماده سازی است.
وی ادامــه داد: کتاب »امروز من شــاعر شــدم« 
مجموعه شــعری از چندین شــاعر کودک و نوجوان 
همدانی از جمله مصطفی رحماندوســت اســت که با 

استقبال به چا دوم هم رسیده است.
مســؤول واحــد آفرینش های ادبی حــوزه هنری 
همدان یادآور شــد: »موســیقی دیوارها«، »کاشکی 
اجازه داشتم«، »فرشــته های برف«، »مجموعه رباعی 
استان«، »غمگســار فرمانروا« و »داســتان تصویری 
خردســال« از دیگــر کتاب هایی اســت که توســط 

نویسندگان همدانی در حال تولید است.

ادمان مردم در شهرداری همدان  انه  همگام با  پوش رود
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شهرداری همدان می پردازي درشهر
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   ویراژ موتورســواران در بوستان های شهر 
همدان و مناطق گردشــگری باعث آلودگی های 
صوتی و تنفسی و کاهش امنیت شهروندان شده 
است. تردد موتورسیکلت ها در معابر پیاده و اماکن 

عمومی ممنوع است!
   تندگویــان معاون جوانان وزارت ورزش و 
جوانان در نشست مجمع جوانان استان همدان و 
یــزد با وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد: همدان از 
استان های فعال و پیشتاز در حوزه جوانان است و 
با میزبانی بسیار خوب خود در دوره توانمندسازی 
این موضوع را به اثبات رساند که در همین راستا 
برای اولین بار در کشــور دبیرخانه فضای مجازی 
وزارت ورزش و جوانان به همدان واگذار می شود.

   ربانی ارشد مدیرکل راه و شهرسازی استان 
همدان با اشــاره به بسته شدن پرونده مسکن های 
مهر در همدان اعالم کرد: پرونده مسکن های مهر 

که معارض حقوقی ندارند، امسال بسته می شود.
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هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس اتحادیه 
وضعيت  توضيح  در  همدان  امالک  مشاوران 
اجاره بهای مســکن با بيان اینکه متأسفانه 
شاهد افزایش قيمت ها در این بخش هستيم، 
گفت: در فصل جابجایی قرار داریم و هر ساله 
نســبت به سال قبل بر اســاس تورم ایجاد 
شــده اجاره بها نيز افزایش می یابد که نرخ 
معمول آن افزایش 20 تا 30 درصدی اســت 
اما متأسفانه گاهی تا بيش از 50 درصد شاهد 
مناطق مختلف  در  بهــا  اجاره  نرخ  افزایش 

همدان هستيم.
ابراهیــم جمالــی در گفتگویی با بیــان اینکه 
متأســفانه این اتفاقــات به واســطه مالک ها رقم 
می خورد، گفت: با وجود افزایش اجاره بها خانه ای 
هم بــرای اجاره وجود نــدارد و مالکان تمایلی به 

اجاره دادن ملک خود ندارند.
وی با تأکید بر اینکه مالکان قیمت پیشنهادی 
مشــاوران امالک را قبول ندارنــد و به قیمتی که 
خودشان مایل هستند ملک را برای معامله به دفتر 
مشاور امالک می ســپارند، گفت: مشاوران امالک 
بارها به مالکان در خصوص قیمت اجاره بها مشاوره 
داده انــد اما مالکان بر قیمت های خود پافشــاری 
می کنند و وقتی مقاومت مشاور امالک را می بینند 
ملــک را یا از طریــق وبگاه های فعــال در فضای 
مجازی به اجاره می گذارند یا به دفتر دیگری ارجاع 
می دهند که همین موضوع سبب شده اختیار اجاره 

مسکن به دست مالکان واحدها باشد.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک همدان با بیان 
اینکه مشاور امالک در زمینه قیمت گذاری نقشی 
ندارد و تنها نقش واسطه دارد، گفت: قرارداد اجاره 

به موجب توافق دو طرف منعقد می شود.
وی با بیان اینکه گفته می شود قیمت ملک در 
همدان 10 تا 20 درصد کاهــش دارد، گفت: اگر 
رکود ادامه پیدا کند قیمت ها کاهش خواهد یافت.
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دفتر  معاون  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
آستان قدس در استان همدان گفت: 4 هزار 
و 200 نفر برای خادمياری در دفتر آســتان 

قدس رضوی استان همدان ثبت نام کردند.
مجتبــی کمالی بعد از ظهر دیروز در نشســت 
خبری بــا موضوع برنامه های دهــه کرامت اظهار 
کرد: دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی با نیت 
گسترش شــعاع خدمت از مشــهد به دیگر نقاط 

کشور راه اندازی شد.
وی با اشــاره به اینکه فعالیت دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در استان همدان از دیماه 95 
شــروع شــد، افزود: فعالیت دفتر آستان قدس در 
اســتان در چهار حوزه فرهنگی، محرومیت زدایی، 

خادمیاری و وقف و نذر است.
معاون هماهنگ کننده دفتر آســتان قدس در 
استان همدان گفت: دفتر نمایندگی آستان قدس 
در اســتان در حوزه محرومیت زدایی در راستای 
توانمندسازی و کمک یه محرومان جامعه که تحت 
پوشش هیچ نهادی از جمله کمیته امداد امام)ره(و 

بهزیستی نیستند قدم  برمی دارد.
کمالی با اشــاره به اینکــه در حوزه محرومیت 
زدایی از زمــان راه اندازی دفتر آســتان قدس در 
اســتان تاکنون 60 هزار و 495 مورد خدمت ارائه 
شــده اســت، بیان کرد: در حوزه اعزام زائر اولی و 
محروم تاکنــون 7 هزار و 274 خدمت، یک هزار و 
310 مورد ارائه غذای متبرک، 62 مورد اشتغالزایی 
و کارآفرینی، 35 مورد اردو جهادی و توزیع 9 هزار 
و 421 بســته ارزاق و 4 هــزار و 932 مورد لوازم 

تحریر از جمله خدمات ارائه شده است.
وی با بیان اینکه 96 مورد کمک هزینه جهیزیه و 
429 مورد بازدید از خانواده های معظم شهدا از دیگر 
اقدامات انجام شده اســت، عنوان کرد: 205 مورد 
معرفی برای دریافت تســهیالت قرض الحسنه نیز 
انجام شده است. معاون هماهنگ کننده دفتر آستان 
قدس رضوی در استان همدان ابراز کرد: تاکنون 4 
هزار و 200 نفر در اســتان برای خادمیاری ثبت نام 
کرده انــد که از این تعداد 187 نفر موفق به دریافت 

شیفت خدمت در حرم مطهر امام رضا )ع( شده اند.
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هگمتانــه، گروه خبر همــدان: نماینده 
متأسفانه  استان همدان گفت:  در  فقيه  ولی 
بســياری از پروژه هایی کــه در زمينه های 
اتفاق  راستای رشد شهرها  و در  شهرسازی 
افتاده دارای پيوســت فرهنگی نيســت و 
همين موضوع سبب شده نه تنها مشکالت از 
بين نرفته بلکه گاهی باعث بيکاری و ایجاد 

مشکالت دیگر نيز شده است.
آیت ا... حبیب اهلل شــعبانی شامگاه سه شنبه 
در دیدار اعضای انجمن سمن های استان همدان 
با اشــاره به حیطه فعالیت  سازمان های مردم نهاد 
یادآور شد: فعالیت های موفقی که در سمن ها رخ 
می دهد نشان دهنده حضور فعال مردم در عرصه 

فعالیت های اجتماعی است.
آیت ا... شــعبانی خطاب به اعضای ســمن ها 
افزود: حضور همه شــما در این عرصه قابل تقدیر 
است اما نباید فراموش کنیم که باید از سمن هایی 
که دارای فعالیت بیشتری نسبت به دیگر سمن ها 
هستند بیشتر حمایت کرد و آنها را در رسیدن به 

اهدافشان یاری داد.
وی بــا بیان اینکه نباید به این حد اکتفا کنیم 
کــه همه کارها را دولت انجام دهد، خاطرنشــان 
کرد: نقطه مثبتی که اعضای ســمن ها نسبت به 
برخی از مدیران و مسؤوالن دارند این است که به 
صورت مســتقیم با مردم مواجهند و از نزدیک با 

مشکالت موجود آشنایی دارند.
*دغدغه های اعضای سمن ها به مسؤوالن 

نيز منتقل شود
امام جمعه همدان کم کاری برای مسؤوالن را 
نقطه ضعف آنها دانســت و گفت: امیدواریم روزی 
برسد که دغدغه های اعضای سمن ها به مسؤوالن 
نیز منتقل شــود و آنها نیز برای رفع مشــکالت 

باتمام وجود به میدان بیایند.
وی وجود هدف در ســازمان های مردم نهاد را 
بســیار مهم خواند و گفت: گاهی اوقات توجه به 
اهداف فرعی ما را از رســیدن به اهداف اصلی باز 
می دارد و نباید در مســیر تحقق اهداف به هدف 

اولیه اکتفا کرد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان عنوان کرد: 
متأسفانه بسیاری از پروژه هایی که در زمینه های 
شهرسازی و در راستای رشد شهرها اتفاق افتاده 
دارای پیوست فرهنگی نیســت و همین موضوع 
ســبب شده نه تنها مشــکالت از بین نرفته بلکه 
گاهی باعث بیکاری و ایجاد مشــکالت دیگر نیز 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه ســمن ها در این زمینه 
باید ورود کنند و در قســمت مطالعه و تحقیقات، 
برنامه ریزی های دقیقــی انجام دهند، اظهار کرد: 
در کمک بــه نیازمندان گاهی اوقات باید پولی به 
فقرا داده شــود و گاهی اوقات نیاز است تا شغلی 
را برای آنها ایجاد کنیم که این تشخیص به عهده 

سمن ها و خیران است.
امام جمعه همدان خاطرنشان کرد: از آن جایی 
که سمن ها دارای شاخه های متفاوتی هستند، در 
زمینه مســایل تخصصی از حقوق حیوانات گرفته 
تا آسیب های اجتماعی و موضوعات دیگر نیازمند 

تعامالت و همکاری های بیشتری هستیم.
*لزوم همفکری در زمينه رفع مشکالت

وی با اشاره به اینکه خدمت به جوامع مختلف 
همچون جامعه معلوالن دارای اجر باالیی اســت، 
تأکید کرد: همه ما مشــکالت را می دانیم و با آنها 
آشــنایی داریم اما باید در زمینه رفع مشکالت با 
همفکری یکدیگر همراه شــویم و مشکالت را از 

بین ببریم.
امام جمعه همــدان گفت: نقطــه مثبتی که 
ســمن ها نســبت به برخی از مدیران و مسؤوالن 
دارند این اســت که به صورت مســتقیم با مردم 
در ارتباطنــد که باید از این امتیاز به نحو مطلوب 

بهره برد.
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هگمتانــه، گروه خبر همدان: ســازمان 
شهرداری  ورزشــی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
همــدان در نمایشــگاه صنایع دســتی و 

گردشگری ملی تبریز حضور می یابد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
همدان سعید خوشبخت رئیس این سازمان از حضور 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
همدان در نمایشــگاه صنایع دســتی و گردشگری 
ملی تبریز در یازدهم تا پانزدهم تیرماه با مشارکت 

سازمان سرمایه گذاری شهرداری خبر داد.
وی بیان کرد: ســازمان با هــدف ارائه طرح و 
برنامه ها و همچنین فرصت های ســرمایه گذاری 

گردشگری در این نمایشگاه شرکت کرده است.
وی اظهار کرد: در ایــن غرفه عالوه بر ارائه 
و نمایش دستاوردها و توانمندی های شهرداری 
همدان بروشــور،کاتالوگ و سی دی هایی برای 
معرفی شــهر همدان بــه بازدیدکنندگان اهدا 

می شود.

: ر  ا  ای  ایی ن ا ی  ا

اری همدان د نر بی 2 در
ر   ر  شا   : ت

نماینده مردم  هگمتانه، گروه خبر همــدان: 
همدان و فامنين در مجلس شورای اسالمی گفت: 

نرخ بيکاری همدان 23 درصد است.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، حمیدرضــا 
حاجی بابایــی پیــش از ظهــر دیــروز در چهارمین 
کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری شهرستان همدان 
با تأکید بر اینکه باید برای رونق و توســعه استان از 
همه توان اســتفاده کنیم بیان کرد: با پیگیری های 
صــورت گرفته دســتور 2 پروژه احــداث گاوداری 
6هزار رأسی نهاوند با 120 میلیارد تومان اعتبار که 
60 میلیارد تومان آن از محل استانی و بقیه از محل 
بنیاد مستضعفان است و پروژه واردات بز مورسیا در 

فامنین قطعی شده است.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه کار پتروشیمی ابن 
ســینا در طول سال های گذشته به خوبی پیش نرفته 
و این طرح دارای درگیری های مختلف بوده اســت، 
گفت: در حال پیگیری بــرای ایجاد پروژه مرغ الین 

در استان هستیم.
حاجــی بابایی با اشــاره به اینکه نــرخ بیکاری در 
اســتان 18 تا 23 درصد است گفت: می بایست حدود 

50 درصد اعتبارات در این راستا افزایش یابد.
وی بــا بیان اینکــه 41 پروژه ملی هــم اکنون در 
همدان در حال اجراســت به افتتــاح مرکز هتل داری 
و گردشــگری اشــاره و بیان کرد: این پــروژه 6 هزار 
مترمربــع زیربنا دارد و پروژه ای بســیار تأثیرگذار در 

همدان خواهد بود.
* 19 پرواز از همــدان به جده و مدینه انجام 

می شود
حاجی بابایی با اشــاره به اینکه 2سال است پیگیر 
این پروژه هستیم تصریح کرد: قرار شده است در طول 
ایــام حج 19 پرواز از همدان به جــده و مدینه منوره 

انجام شود.

وی با بیان اینکه در نشســت با ایــران ایر قرارداد 
اعزام حج عمره نیز از همدان انجام شــده است گفت: 
برخــی کارها نیازمند پیگیری اســت و ممکن اســت 

چندین سال طول بکشد.
این مســؤول با اشاره به اینکه همدان زیر نظر برق 
باختر است اظهار کرد: چندین سال قبل سعی کردیم 

همدان از زیر نظر برق باختر خارج شود که نشد.
آباد  اقتصــادی جهان  ویژه  وی گفت: منطقــه 
70 میلیــارد تومان نیاز دارد تا پســت برق در آن 

شود. احداث 
*خجسته: باید قيمت سير واقعی شود/صنایع 

تبدیلی سير در همدان ضعيف است
دیگــر نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شــورای اســالمی نیز با بیان اینکه آنچه در رابطه با 
اشــتغال و رونق تولید مهم است پیگیری است گفت: 
نجات کشــور با رونــق تولید امکان پذیر اســت. امیر 

خجسته بیان کرد: کارخانه ای نباید تعطیل شود.
وی با بیــان اینکه یکی از موانع تولید در کشــور 
بانک ها هســتند اظهار کرد: برای طرحی پیگیری های 
مختلفی انجام می شــود که در آخر کار را می پیچانند 
و به دنبال داللی می روند که در مجلس صحبت کرده 

ایم که کارها اصالح شود.
وی بــا تأکید بر اینکه نباید کارآفرینان را خســته 
کنیم گفت: پتروشیمی هگمتانه در حال پیگیری است 
که امیدواریم تا 22 بهمن امسال به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه قیمت ســیر همدان بسیار پایین 
اســت اظهار کرد: باید قیمت ســیر واقعی شــود و از 

کشاورزان حمایت گردد.
خجسته با اشــاره به اینکه صنایع تبدیلی سیر در 
همدان ضعیف است گفت: برخی در خانه اقدام به این 

کار می کنند که بهداشتی نیست.
خجســته همچنین به محصول ســیب زمینی نیز 
اشاره و بیان کرد: نباید در برابر خرید و فروش دالالن 

آن هم در سیب زمینی سکوت کرد.
وی تصریح کرد: ســود کشــاورزی به قدری پایین 
است که هزینه های آنها را جوابگو نیست اما دالالن در 

صادرات و خرید و فروش سود زیادی می برند.
*افشاری: کمتر از 11 درصد واحدهای توليدی 

همدان غيرفعال است
فرمانــدار همــدان نیز با بیان اینکــه 89.7 درصد 
واحدهای تولیدی همدان فعال اســت گفت: کمتر از 

11 درصد واحدها غیرفعال است.
حسین افشــاری با اشاره به اینکه باید تالش کنیم 

واحدهایــی که با کمتر از ظرفیــت خود کار می کنند 
پویاتر شوند عنوان کرد: در راستای رونق تولید و ایجاد 
اشــتغال وارد جزئیات کار شــده ایم، طرح های خوب 
و بزرگی در اســتان در دســت اقدام است که به ثمر 

رسیدن آنها تالش و پایداری می خواهد.
*ميزان بيکاران روستایی شهرستان 2هزار و 

708 نفر است
افشــاری با بیان اینکه تسهیالت اشتغال روستایی 
بانک ها شناور اســت عنوان کرد: براساس سرشماری 
میزان بیکاران روســتایی شهرستان 2هزار و 708 نفر 
است که در راســتای رونق تولید و ایجاد اشتغال باید 
به بخش خصوصی، تســهیالت بانکــی و منابع دولتی 

توجه شود.
وی با بیان اینکه از عملکرد تعهد اشتغال شهرستان 
راضی هستم گفت: این آمار نسبت به سال های گذشته 

بهتر بوده است.
فرماندار همدان با اشــاره به اینکه ظرفیت استان و 
شهرستان باالست عنوان کرد: برخی دستگاه ها از تعهد 

خود عقب هستند که باید بیشتر تالش کنند.
افشاری با بیان اینکه سهمیه اشتغال استان در سال 
جاری 19هزار و 800 نفر اســت گفت: یک ســوم آن 

مربوط به شهرستان همدان است.
وی با تأکید بر اینکه طرحی نباید بالتکلیف باشــد 
عنوان کرد: طرح هایی که متوقف شده و مورد ارزیابی 

قرار گرفته اند می بایست هرچه سریعتر فعال شوند.
این مسؤول با اشاره به اینکه انجام تعهدات در مرکز 
استان در حال جهش است گفت: این نگاه خوشبینانه 
بنده نیســت بلکه نــگاه واقع بینانه اســت و در همه 

شاخص ها استان در حال جهش است.
تومان  ميليــارد   358 ابالغ  *توصيفيــان: 

تسهيالت روستایی به استان
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشــاره 
به اینکه 3.11 درصد از اعتبارات تســهیالت روستایی 
کشور متعلق به همدان بوده است گفت: تاکنون 358 

میلیارد تومان تسهیالت به استان ابالغ شده است.
احمد توصیفیان با بیــان اینکه این اعتبارات ابالغ 
شده در دو بخش بوده اســت بیان کرد: 267 میلیارد 
تومان در بخش غیرحمایتــی و 91 میلیارد تومان در 

بخش حمایتی بوده است.
وی بــا بیــان اینکه ســامانه کارا آمــاده پذیرش 
طرح های بخش حمایتی اســت گفت: در پرداخت این 
تسهیالت اســتان هیچ نقشی ندارد و دستگاه مربوطه 

در کشور اقدام می کند.

این مســؤول با بیان اینکه یــک هزار و 774 طرح 
عقدقرارداد داشتیم بیان کرد: به این تعداد طرح 256 

میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده است.
توصیفیان بــا بیان اینکه از این تعداد 775 طرح 
مبلــغ 28 میلیارد تومان حمایتی بوده اســت اظهار 
کرد: 989 طــرح نیز مبلــغ 228 میلیــارد تومان 

تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه بر یک هزار و 600 طرح نظارت 
شهرستانی شــده گفت: 452 طرح از سوی گروه های 

نظارت مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید نیز با اشاره به اینکه 
در سال گذشــته میزان اعتبارات این نهاد 28 میلیارد 
تومان بوده است که 100درصد آن پرداخت شده است 
گفت: در ســال جدید نیز 40 میلیارد تومان تسهیالت 
ابالغ شده که از این مقدار 12 میلیارد و 900 میلیون 

تومان آن پرداخت شده است.
محســن علی افروخته با بیان اینکــه از این مقدار 
اعتبار امســال 9 میلیارد تومان عقدقرارداد شده است 
بیان کرد:24 میلیارد تومان نیز در دست بررسی است.
وی با اشــاره به اینکه میزان اعتبارات تســهیالت 
اشتغال روستایی نیز 22 میلیارد و 400 میلیون تومان 
اســت گفت: از این مقدار 12 میلیارد و 300 میلیون 
تومان ســهم شهرستان همدان است که 12 میلیارد و 

100 میلیون تومان آن پرداخت شده است.
*حداد همدانی: اشتغال 2هزار و 972 نفر در 

شهرستان همدان طی 3 ماه
جمــال حداد همدانــی رئیس تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرســتان همدان نیز با بیان اینکه اشتغال 
ثبت شــده شهرستان در ســامانه رصد در فصل بهار 
2هزار و 972 نفر بوده اســت بیان کرد: براســاس این 
آمار 48 درصد ســهمیه اشتغال شهرســتان تاکنون 

محقق شده است.

ی  ا  ا ار ی4000 ت ا   ار  ی   ت  ا   ر ات

3 هزار تومان قيمت منطقی سيب زمينی
ا ر ا ت      ا گ ارت یی 3  ا   ی  انی   ا ت  ار

هگمتانه، گروه خبر همــدان: به گفته رئيس 
اتحادیه ميوه و تره بار همدان قيمت منطقی سيب 
زمينی بين 3 تا 4 هزار تومان است، در حال حاضر 
ایــن کاالی پرمصرف کيلویی 10هــزار تومان به 
فروش می رسد که در صورت تحقق وعده ارزانی 
باز هم کيلویی 3 هزار تومان گران تر به دســت 

مصرف کننده خواهد رسيد.
محمــد فامیل متقی در گفتگویــی اظهار کرد: در 
روزهای آینده قیمت ســیب زمینــی در بازار همدان 

حداقل 3 تا 4 هزار تومان کاهش می یابد.
وی گفت: صادرات بیش از اندازه و مدیریت نشــده 
و خســارت ناشی از سیل سبب گرانی سیب زمینی در 

سراسر کشور از جمله استان همدان شده است.
وی بــا بیان اینکه قیمت هر کیلو ســیب زمینی در 
بازار خرده فروشی همدان به 10 هزار تومان هم رسیده 
است، ابراز کرد: اما در روزهای آینده با آغاز برداشت سیب 
زمینی های استان همدان بدون شک شاهد شکسته شدن 

قیمت این محصول پر مصرف خواهیم بود.

رئیــس اتحادیه میوه و تره بــار همدان با تأکید بر 
اینکه تا نام صادرات می آید قیمت ها شروع به افزایش 
می کنــد، تصریح کرد: با توجه به تــورم و هزینه های 
تولید ســیب زمینی، قیمت منطقی و تمام شــده این 
کاال بین 3 تا 4 هزار تومان اســت اما متأسفانه وقتی 
صادرات بیش از اندازه انجام می شود با کمبود عرضه و 

گرانی مواجه می شویم.
فامیــل متقی با بیان اینکه همــدان قطب تولید 
ســیب زمینی در کشور اســت و بیش از یک پنجم 

ســیب زمینی های مورد نیاز کشور در همدان تولید 
می شــود، اظهار کرد: امسال نیز کشت این محصول 
به اندازه کافی انجام شــده و برداشــت آن ســبب 

می شود. قیمت ها  تعدیل 
وی افزود: ســیب زمینی یــک کاالی پر مصرف و 
مورد نیاز مردم است که صادرات آن مردم را با مشکل 
گرانــی و کمبود مواجه می کند. گرانی ســیب زمینی 
سبب شد تا فروشندگان برای رفاه حال مردم و خرید 

بیشتر سود کمتری را برای خود لحاظ کنند.

پيش بينی عبور 2ميليون زائر اربعين از همدان
ی  ر  ا  ه ر ار ا   انی  ا  ا

هگمتانه، گروه خبر همدان: دبير ستاد اربعين 
همدان با بيان اینکــه زائران همدانی در اربعين 
از مرز مهران عبــور می کنند، گفت: پيش بينی 
از استان همدان  می کنيم امسال 2 ميليون زائر 

برای شرکت در اربعين حسينی عبور کنند.
مهرداد نادری فر در گفتگویــی اظهار کرد: همدان 
مســیر اصلی عبور بیش از 60 درصــد زائران اربعین 

حسینی در کشور است.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته در همدان عالوه 
بر ســتاد استانی، ستادهای شهرســتانی با 11 کمیته 
شــکل گرفت، افزود: اقدامات و هماهنگی های صورت 
گرفته در بین مسؤوالن سبب شکل گیری 46 ایستگاه 

صلواتی در استان شد که تمامی آنها به صورت مردمی 
اداره شدند.

دبیر ستاد اربعین اســتان همدان با اشاره به اینکه 
سال گذشــته 12 موکب از سوی استان در کربال برپا 
شــد، گفت: سال گذشــته با ایجاد کنسولگری کشور 
عراق در همدان، برای اولین بار 32 هزار نفر در استان 

همدان موفق به دریافت روادید شدند.
وی با اعالم اینکه ســال گذشته 34 هزار همدانی 
برای شــرکت در اربعین در ســامانه ســماح ثبت نام 
کردند، ابراز کرد: ســال گذشته به ابتکار ستاد مردمی 
خدمت گزاران اربعین اســتان سامانه 3138 امداد زائر 
راه اندازی شــد که توانســت خدمات گسترده ای را به 

زائران ارائه دهد.
نادری فر عنوان کرد: عالوه بر اینکه توانستیم روزانه 
170 هزار زائر را اطعام داده و فضای اســکان برای 20 
هزار زائــر را فراهم کنیم، حجم گســترده ای از مردم 
نیــز به صورت خودجوش برای میزبانی از زائران اعالم 

آمادگی کردند.
وی بــا اعالم اینکه ســاختار ســتاد اربعین در 
است،  نیز همانند سال گذشــته  امســال  اســتان 
گفــت: پیش بینی می کنیم امســال 2 میلیون زائر 
از استان همدان برای شــرکت در اربعین حسینی 

کنند. عبور 
دبیر ستاد اربعین همدان افزود: امسال نیز همانند 

ســال گذشــته زائران همدانی برای شرکت در مراسم 
اربعین حســینی باید از مرز مهران عبور کنند هرچند 
در صورت باز شــدن مرز خســروی تردد از این مسیر 

انجام می شود.
وی درباره وضعیت دریافــت روادید نیز بیان کرد: 
امســال با توافقات صــورت گرفته تنهــا مبلغ روادید 
برداشته شده است و زائران باید همچون سال گذشته 

روادید را از کنسولگری بگیرند.
نادری فر درباره وضعیت فعالیت استان در عراق نیز 
ابراز کرد: همچون سال گذشــته 12 موکب از استان 
همدان در شــهر کربال مســتقر می شــود تا به زائران 

اربعین حسینی خدمت رسانی کنند.

م  

: ا تا  ار  ا ی ا

دریافت وجه از کشاورزان بابت تخليه و بارگيری ممنوع
خبر  گــروه  هگمتانه، 
همدان: مدیرکل اداره غله 
کرد:  بيان  همدان  استان 
بابت  وجه  هرگونه  گرفتن 
تخليه و بارگيری باسکول 
از کشاورزان ممنوع است.

مدیرکل اداره غله استان به 
خروج گنــدم از چرخه مصرف 
استان اشــاره و اضافه کرد: اگر 
شــرایط را تســهیل کنیم که 
کشاورزان بتوانند گندم خود را 
به موقع و بــا کمترین دغدغه 
تحویل دهنــد احتمال خروج 

گندم کاهش پیدا می کند.
علی رحمانی فر در گفتگویی افزود: دولت سال گذشته 
برای اولین بار موفق شــد 50 درصــد بهای گندم را در 
کمترین فرصت پرداخت کند و امسال نیز80 درصد بهای 
گندم کشاورزان سایر اســتان هایی که گندم خود را به 

دولت داده اند پرداخت شده که وضعیت مناسبی داریم.
وی با اشــاره به تکریم کشــاورز، بیان کرد: گرفتن 
هرگونــه وجــه بابت تخلیــه و بارگیری باســکول از 

کشاورزان ممنوع است.
مدیرکل اداره غله اســتان با بیان اینکه امسال در 
اســتان 63 مرکــز خرید با ظرفیت یــک میلیون تن 
پیش بینی شــده، گفت: از این میزان 840 تن فضای 
مســقف و اســتاندارد الزم برای ذخیره سازی طوالنی 
مدت اســت و با بقیه هم انبار رو باز اســتاندارد اداره 

تعاون روستایی استان است.

ا ار  ه ی  ر ی   ا ت ی ا ا  ا   

دومين هفته دورهمی محله با نشاط برگزار می شود
هگمتانه، گروه خبر همــدان: دومين هفته 
دورهمی محله با نشــاط و دومين جشــنواره 
بزرگ اوقــات فراغت تابســتانه در مجموعه 
ســازمان  مدنی  شــهيد  ورزشــی  فرهنگی 
شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

برگزار می شود. همدان 
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، دومین 
هفته از دورهمی محله با نشــاط، پنجشنبه 13تیرماه 

برگزار می شود.
دومیــن هفته از دورهمی محله با نشــاط، امروز 
ســاعت 18 تا 20 با محوریت ایجاد و ترویج روحیه 
شــادابی نشاط و ســالمت شــهروندان و با رویکرد 
پیشــگیری از آســیب های فضــای مجــازی برای 
کودکان در مجموعه فرهنگی ورزشــی کوی شهید 
مدنــی همراه بــا برنامه های فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی و مشــاوره مذهبی، تست فشارخون، برنامه 
ویــژه گروه عمو حمید، تئاتر آموزشــی، مســابقات 
ورزشی دارت، هفت ســنگ، برج هیجان و فریزبی، 

به همراه اهدا جوایز برگزار می شود.



سازمانآگهیهایروزنامههگمتانه

    
hegmatan.request@gmail.com

آگه 
ر  2/1027  تاريخ صد ه شــماره  ون  ــ مان م انه ساخ پر

ــ 9/142  کد نوســا  1392/01/21  شــماره پــا 
ان ا : همدان خ در ه  قا   خان  ه نام   20 11 3  
رديده  ا  قود  8 م پا ه ريحان ر1 کو ر کو صد 12م

اشد. ار ساقط م  ه اع در
ه  ه شــهردار منطقه د همدان  نرا  ا م شــود  نده تقا ا يا

ان ت تحوي نمايد. ا : همدان خ در
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111ش از اين حوزه درخواســت گواه حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است  210 آقا مصطف کرم رفعت دارا شناســنامه شــماره 344 به شر دادخواست به کالسه 98
1398 دراقامتگاه دائم خود بدرود زندگ گفته ورثه حين الفوت آن متوف متوفيه منحصراست به 1-  03 که شــادروان احمدعل کرم رفعت به شناســنامه شماره 424 در تاريخ 28
متقاض گواه حصروراثت با مشخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوف 2- مجتب کرم رفعت فرزند احمدعل به ش ش 671 صادره از بهار متولد 1366 فرزند ذکور متوف 3- رسول 
کرم رفعت فرزند احمدعل به ش ش 7517 صادره از بهار متولد 1358 فرزند ذکور متوف 4- محسن کرم رفعت فرزند احمدعل به ش ش 1247 صادره از بهار متولد 1361 فرزند 
ذکــور متوفــ 5- اعظم کرم رفعت فرزند احمدعل به ش ش 222 صادره از بهار متولد 1362 فرزند انا متوف 6- مريم کرم رفعت فرزند احمدعل به ش ش 7256 صادره از بهار 
ير - اينک با انجام تشريفات مقدمات در خواست مزبور  متولد 1356 فرزند انا متوف 7- معصوم محمديان فرزند خيراله به ش ش 4143 صادره از بهار متولد 1335 همسر متوف وال
را در يک نوبت آگه م نمايد تا هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوف متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگه ظرف يک ماه تقديم دارد و اال گواه صادر خواهد شد.

اد ا صال  ه 111 شوراها  اخ و قا 

ت را صر  ه 

 22324 شماره م الف: 123

مناقصه گهئ  آ

د شهرداري همدان م ر  ن مد م  س

ماند شــهردار همدان در نظر دارد اجرای پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد ، لذا از پيمانکاران رتبه  مان مديريت پ سا
بندی راه و ترابری ) حداقل دارای رتبه 5 ( دعوت بعمل می آيد جهت شــرکت در مناقصه مذکور با شــماره 2098050308000004 و دريافت 
   W W W .S e t a d i r a n .i r کليه اســناد مربوطه از ساعت 8 ص مورخ 98/04/13 به ســامانه تدارکات الکترونيکی دولت ) ستاد ( به آدرس 

مراجعه نمايند .

مبلغ سپرده شركت برآورد اولیه به ريالمحل پیمانشرح كاررديف
در مناقصه به ريال

1
فنس كشی ، انجام عملیات راه سازی و نگهبانی در محوطه سايت دفن 

زباله سازمان مديريت پسماند شهرداری همدان بر اساس فهرست بهاء 
راه و باند سال 98

كیلومتر 14 جاده 
12/595/274/987630/000/000همدان- تهران

حا : تو
1 - متقاضيان می بايست تا ساعت 13 مورخه 98/04/27 نسبت به تحويل اصل سپرده شرکت در مناقصه ) فيش واريزی ، ضمانت نامه ، اسناد 

خزانه ( به دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان ميدان عاشورا ، بلوار ملت، خيابان امداد نمايند .
2 - سازمان مديريت پسماند شهرداری همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

های مربوطه بعهده برندگان می باشد . 3 - کليه هزينه های درج آگهی و کارشناسی 
اد : ساعت 8 ص مورخه 98/04/13 ه در سامانه س ار  مان ان   4

ايت ساعت 19 مورخه 98/04/17 اد : ا ساعت 8 ص مورخه 98/04/13 ل ت اسناد مناقصه ا سامانه س مان دريا   5
اد : ساعت 19 مورخه 98/04/27 نهادی در سامانه س مت پ ت ق ت ارسا اسناد     مه

اي اسناد مناقصه : مورخه 98/04/29 ا 752  تاريخ  شماره م الف 

فراخوان  آگهي  مدت  تمديد 
98 /4 /2 مورخ  عمومي 

راخوان مورخ  هــ  ر  پ
دا  ا ــو  مو  98/4/2
د  ات انر خورش ا اه 7 م ر د ن
رســاند  مدت تحويل اسناد و  ا م ه ا
ه  پيشــنهادات فراخوان تا روز پن شــن
مورخ 98/4/20تمديد گرديد .ضمنا تاريخ 
ه  ن بازگشاي اسناد و پيشنهادات روزي

مورخ 98/4/23 ميباشد.
ها  ارک ار  م مان سرمايه  سا

ف مردم شهردار همدان
م ال

ره 
شما

همدان ستان  ی ا
وم  ه 

ا می د و روا 

شته پرهیز نمایید. روها باد کرده، سورا شده، فرو رفته، زن زده تاری گ  از مصر کن

3 پنج شنبه 13 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4287

ا و ا 

ر  ا ا   ا  ا ا
ن ا  ا  ا ت

این دادگاه، پس از حضور متهم و وکیل مدافع 
وی و همچنیــن اولیــای دم، با حضــور رئیس و 
مستشاران شعبه اول آغاز و با قرائت کیفرخواست 
توسط نماینده دادســتان وارد رسیدگی شد. در 
متن کیفرخواســت، نماینده دادســتان با اشاره 
به اقــرار صریح متهم و اظهارات شــهود تقاضای 
مجــازات متهــم را از دادگاه مطرح کــرد. فرزند 
حجت االســالم و المسلمین شــهید خرسند به 
عنــوان )یکــی از( اولیــای دم از دادگاه تقاضای 

قصاص کرد.

ا  ی  ای   ا
ر  ران  0  ا

  ر آی
رئیس کمیته هسته ای مجلس درباره گام های 
بعدی ایران در صورت عدم اجرای تعهدات برجام 
از سوی اروپایی ها گفت: ایران طی 6 روز آتی گام 
دوم را بر می دارد مگر اینکه اروپایی ها به هر آنچه 
در برجام متعهد شــده انــد، عمل کنند. گام دوم 
افزایش سطح غنی سازی به بیش از 3.67 درصد 

است که تا 20 درصد نیز ادامه خواهد یافت.

ر    1 ان  ر
ا  ار ی ت   

ی  ی    انی  ای

روزانــه 16 میلیــون دالر بیت کوین توســط 
کاربران ایرانی خرید و فروش می شــود و ایران در 
خرید و فروش بیت کوین در رتبه 29 جهانی قرار 
دارد. ونز وئال ارزانترین کشور برای استخراج بیت 
کوین اســت. در حال حاضر قیمت هر واحد بیت 

کوین حدود 11 هزار دالر است.

انی: ر
ر ار  ا ی   

ا ن ر   ای  
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت اعــالم کرد: 
کاالهایی که مشــمول ارز 4200 تومانی نشدند، 
حدود دو برابر نســبت به کاالهایی که این ارز را 
دریافت کردند، رشد قیمت داشتند. وضعیت فعلی 
خودرو در شأن ملت ایران نیست، اما نباید صنعت 

خودروسازی را تعطیل کرد.

 ار  98 ا 
بانک مرکزی نرخ ارز برای حجاج را 12 هزار و 
790 تومان تعیین کرده و زائران می توانند نسبت 

به دریافت این ارز اقدام کنند.

ار ا   ار 
واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهور گفت: نظر 
دولت این اســت قیمت ارز این نیســت و حباب 
دارد. شــاهد کاهش قیمت برخی کاالها هستیم. 
در مورد فیلم پخش شــده در شبکه سه این فیلم 
انتشــار یک مقاله خارجی بود و قرار شــد صدا و 
سیما مراقبت بیشتری کند. اینستکس یک روش 
تبادل اســت اما این کافی نیست و ما دنبال کار 

ظاهری نیستیم.

ا

تجمع اعتراض آميز در اعتراض به وضعيت شيخ زکزاکی

: ا ا ا  ا

واهند زد ره زانو  م باال دشمنان امت اس
ا ا     ت ا 

هگمتانه، گروه ایران و جهان: حضرت آیت ا... 
مناطق  گفتند: آن کسانی که متصدی  خامنه ای 
حج هستند، وظایف ســنگينی به عهده دارند. 
جزء وظایفشان است که امنيت حجاج را تأمين 

کنند؛ منتها نباید محيط را امنيتی کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، صبح روز گذشــته و در 
دیدار دست اندرکاران و کارگزاران حج، فریضه حج را 
مجموعه ای استثنایی و ممتاز از ارزشهای مورد تمجید 
اســالم خواندند و با اشــاره به وجود مفاهیم سیاسی 
ضروری نظیــر وحدت، دفاع از مظلومــان و برائت از 
مشــرکان در حج تأکید کردند: هر حاجی ایرانی باید 
بــا رفتار و گفتــار و متانت خود، بــه ملیت، هویت و 

جمهوری اسالمی ایران آبرو ببخشد.
در این دیدار که در آستانه آغاز اعزام زائران بیت ا... 
الحرام انجام شــد، رهبر انقالب اسالمی، حج را نمونه 
کوچکی از جامعه اســالمی برتــر و مظهر تمدن نوین 
اســالمی خواندند و افزودند: در حج، عروج اخالقی و 
معنوی و روحی، و تضرع و خشــوع در کنار پیشرفت 

زندگی مادی قرار می گیرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به وجوه مختلف 
حــج، افزودند: در حج در کنار مظاهر معنوی شــاهد 
مظاهــر حیات اجتماعی اســالم همچــون »وحدت، 
بــرادری و یکرنگــی«، »تجمع مردمــی در عرفات، 
مشعرالحرام و منا« و »تحرک و طواف و سعی« هستیم 
و همزمان با این مظاهر برجســته، تجلی با شکوهی از 

»اخالق، برادری و گذشت« به نمایش درمی آید.
ایشــان »ابعاد سیاســی حــج« را یکــی دیگر از 
ویژگی های این فریضه اســتثنایی برشمردند و تأکید 
کردند: اینکه برخی می گویند حج را سیاســی نکنید، 
سخن نادرستی است زیرا ابعاد سیاسی حج، مطابق با 

خواسته و دستورات اسالم است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: وحدت، حمایت از 
مظلومیــن همچون ملت فلســطین و مردم یمن، و یا 
برائت از مشرکین، همه اموری سیاسی و مطابق تعالیم 
اسالم هستند بنابراین ابعاد سیاسی حج، همان تکلیف 

دینی و عبادت است.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشــان کردند: برائت 
از مشرکین یک فریضه اسالمی و یک کار الزم است و 
به همین دلیل ما اصرار داریم که این موضوع هر سال، 

به بهترین وجه انجام شود.
ایشان تأکید کردند: در کنار حرکات سیاسی دینی، 
اقدامات سیاســی غیردینی و شیطانی هم وجود دارد، 
همانند اینکه بگویند در حج به امریکا اعتراض نکنید و 

یا از مشرکین ابراز برائت نکنید.
رهبر انقالب اســالمی یکی از ویژگی های مهم حج 
را، »ایجاد الفت و برادری اســالمی« خواندند و گفتند: 
به همین دلیل، حجاج ایرانی باید ضمن رفتار عاقالنه 
و خردمندانه و محترمانه و همراه با وقار و متانت و آبرو 
بخشیدن به ملیت و هویت ایرانی و جمهوری اسالمی، 
در نمازهای جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنبی در 

کنار برادران و خواهران مسلمان حضور داشته باشند.
حضرت آیت ا... خامنه ای بــا تأکید بر اینکه دولت 
سعودی وظایف ســنگین برای »تأمین امنیت زائران 
بدون امنیتی کردن محیــط و حفظ حرمت و کرامت 
حجاج« برعهده دارد، افزودند: حجاج باید با بهره گیری 
از فرصــت کم نظیــر و مغتنم حج و توجــه به ابعاد 
اجتماعــی، سیاســی و اخالقی آن، شــأن یک مؤمن 

قدردان حج ابراهیمی را رعایت کنند.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به دشمنی عمیق 
امریکا و دیگر مســتکبران با حقایق اسالمی افزودند: 
تهاجم وحشیانه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و امنیتی زورگویان جهانی به ملتهای مســلمان نشان 

دهنده عمق خصومت آنان با معارف اسالمی است.
ایشــان حقایق و معارف اسالم را ضدمنش ظالمانه 
مستکبران خواندند و افزودند: پایبندی جوامع اسالمی 
به مبانی و شریعت اسالم و تسلیم نشدن آنها در مقابل 
زورگویی ها، مایه پیروزی و پیشرفت و صالح و نجات 

امت اسالمی خواهد بود.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای در همیــن زمینــه 
خاطرنشــان کردند: در داخل کشــور نیز هر جا و در 
مورد هر مســئله ای، به مبانی و حدود اسالمی بیشتر 
پایبند بوده ایم، یاری خداوند بیشتر شامل حال ما شده 
اســت و هر جا از این مفاهیم غفلــت کرده ایم، چوب 

غفلت خود را خورده ایم.
رهبر انقــالب اســالمی تحقق آینــده ای توأم با 
پیشــرفت و عــزت مســلمین را نیازمنــد تالش و 
مجاهدت و همکاری خواندند و تأکید کردند: به فضل 
الهی، دشــمنان وحشــی و درنده ملت ایران و امت 
اسالمی سرانجام مجبور می شوند در مقابل اسالم زانو 

به زمین بزنند.
اســالمی،  انقــالب  رهبــر  ســخنان  از  پیــش 
حجت االسالم والمســلمین نواب نماینده ولی فقیه در 
امور حج و سرپرســت زائران ایرانی شعار حج امسال 
را »حج با محوریت خودســازی، اخوت دینی و تمدن 
اسالمی« خواند و گزارشــی از فعالیتهای فرهنگی و 

آموزشی بیان کرد.
همچنین رشیدیان رئیس ســازمان حج و زیارت، 
صیانت از حقــوق و عزت و کرامت زائران را مهمترین 
رویکــرد این ســازمان در حــج خواند و گزارشــی از 

فعالیتهای اجرایی حج امسال بیان کرد.

: ی

تعهدات خود را متناسب با تعهدات اروپا انجام می دهيم
هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: وزیر امور 
خارجه کشورمان گفت: به همان شکلی که اروپا 
تعهدات خود را انجام دهد ما هم تعهدات خود را 

انجام می دهيم.
محمد جواد ظریف در حاشــیه جلسه دیروز هیأت 
دولــت و در جمع خبرنگاران گفت: ما تعهدات خود را 
به همان شــکلی انجام می دهیم که اروپا تعهدات خود 
را انجام دهد و اقدام بعدی نیز عدم  رعایت سقف 3.67 

است که ما متناسب با نیازمان تصمیم می گیریم.
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: بعد از اینکه 
ترامپ از برجام خارج شــد، ما جلســه ای در سطح 
وزرای خارجه ســه کشــور اروپایی و بعد از آن نیز 
دو جلســه بــا وزرای اعضای باقیمانــده در برجام 
داشتیم. در جلسه ســه کشور و در جلسات بعدی، 
اروپایی هــا 11 تعهد اعالم کردنــد. این 11 تعهد 
شــامل فروش نفت ایران، بازگشت پول نفت ایران، 
ســرمایه گذاری در ایران، حمل و نقل، هوانوردی و 
کشــتیرانی می شــود که تعهدات به صورت رسمی 

همان روز اعالم شد.
ظریف تصریح کرد: در هیــچ کدام از این تعهدات 
اینســتکس یا ســازو کار مالی وجود ندارد بلکه آنچه 
وجود دارد 11 تعهد اســت. اینســتکس اگر عملیاتی 
شــود مقدمه ای بــرای اجرای 11 تعهــد خواهد بود. 
اروپایی ها بایــد آن 11 تعهد را انجام دهند؛ از آن 11 
تعهد، اروپایی ها در چهارچوب خود برجام مواد 1 تا 3 
ضمیمــه را ببینند در ماده 3 ضمیمه 2 به طور صریح 

آورده شده است.
وی ادامه داد: اینکه اروپا یک اقدامی انجام داده 
و یک قانونی را لغوکرده کافی نیســت بلکه آثار آن 
قانون را باید نشــان دهد. ما به صراحت گفتیم اگر 
اروپا به برجام متعهد باشــد ما هم به برجام متعهد 

بود. خواهیم 
وزیر امور خارجه همچنین در پاســخ به سوالی که 
یکی از مقامات گفته اینســتکس فرزند معلول برجام 
است و مسؤوالن نباید این فرزند ناقص را قبول کنند، 
نیز اظهار کرد: معلول یا غیرمعلول؛ به هر صورت ما از 

اروپایی ها می خواهیم که تعهدات شــان را انجام دهند. 
تعهدات اروپا بسیار فراتر از اینستکس است.

واکنــش رئیس جمهور  ظریف همچنیــن درباره 
آمریــکا بــه کاهــش تعهــدات ایــران در زمینــه 
غنی ســازی، تصریح کرد: ایشــان می توانــد به هر 
چیزی واکنش نشــان دهد، اگر ایشــان می خواهد 
به خودش حق دهد که چنین واکنشــی را نشــان 
دهد اول بایــد نقض برجام و خروج از آن را متوقف 
کرده و تحریم های غیرقانونی که به مثابه تروریســم 
اقتصــادی علیه 82 میلیون ایرانی اســت را متوقف 
کنــد، بعد تصمیم بگیرد. این واکنش به عدم رعایت 

سقف 3.67 درصد است.
وی همچنین درباره انتشــار برخی اطالعات درباره 
فروش نفت در رســانه های داخلــی گفت: این کار در 
جهت منافع ملی نیســت و به منافع ملی ضربه خواهد 
زد. وزیر نفت از من ذیصالح تر هســت تا در این زمینه 
صحبت کند و او این کار را برای منافع ملی نامناســب 

می داند.

گران ماندن سيب زمينی در ميان تناقض گویی های مسؤوالن
حالی  در  و جهان:  ایــران  گروه  هگمتانه، 
بود  که پيش تر وزیر جهاد کشــاورزی گفته 
سيب زمينی صادر نمی شــود و وعده کاهش 
قيمت این محصول را داده بود، رئيس اتحادیه 
ماندن  گران  علت  و سبزی  ميوه  فروشندگان 
ارزانی  اخير و عدم  سيب زمينی در هفته های 

آن را صادرات این محصول می داند.
چنــد هفته ای اســت که قیمت ســیب زمینی 
افزایش زیادی داشته و در این میان یکی از متهمان 
این افزایش قیمت نیز صادرات این محصول اســت. 
البته در روزهای ابتدایی ســال جــاری و به دنبال 

افزایــش قیمــت ســیب زمینی و به ویــژه پیاز در 
بازارهــای داخلی، دولت اعالم کرد که صادرات این 
کاالها ممنوع است اما چهارم خرداد این ممنوعیت 
لغو شــد که به دنبال آن برخی کارشناسان از این 
موضوع انتقاد کرده و آن  را باعث تشدید التهاب در 

بازار سیب زمینی دانستند.
با این حال در یکی از آخرین واکنش های رسمی 
به ایــن انتقادات چندی پیش محمود حجتی، وزیر 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسؤولیت قیمت گذاری 
محصوالت کشــاورزی با وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت اســت، اظهار کرد: این روزها ســیب زمینی 
صادر نمی شــود اما پیگیر آن هســتم که با تولید و 

رساندن آن به بازار، قیمت آن تعدیل شود.
در این رابطــه و درباره جدیدترین وضعیت بازار 
ســیب زمینی و قیمــت آن، اســدا... کارگر، رئیس 
اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی گفت: در حال 
حاضر قیمت سیب زمینی در عمده فروشی ها 5500 
تا 7.000 تومان است و واحدهای خرده فروشی نیز 

مجازند محصوالت خود را حداکثر با 35 درصد سود 
بفروشند.

* صادرات عامل گرانی سيب زمينی
وی با بیان اینکه در حوزه محصوالت کشاورزی 
امــکان دپو و انبار کردن وجود نــدارد، اظهار کرد: 
نوسانات قیمت در بازار میوه و تره بار مقطعی است.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضر کمبــودی در 
بازار ســیب زمینی وجود نــدارد و مهمترین علت 
بــاال مانــدن قیمت ســیب زمینی و عــدم کاهش 
قیمــت آن، صادرات این محصول اســت. حتی اگر 

بحــث ممنوعیت صادرات نیز مطرح شــود، قیمت 
سیب زمینی کاهش می یابد.

این اظهارات کارگر به این معناســت که قیمت 
سیب زمینی در حال حاضر در سطح خرده فروشی ها 
حدود 7500 تا 9.500 تومان است و در چند هفته 
اخیر کاهشی در قیمت این محصول رخ نداده است.
در این شــرایط از یک سو وزیر جهاد کشاورزی 
به عنوان متولی تنظیم بازار ســیب زمینی، از عدم 
صادرات این محصول ســخن می گوید و از ســوی 
دیگر رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی 
نیــز علت باال ماندن قیمت این محصول را صادرات 

می داند.
در چنیــن اوضاع و احوالــی و در تناقض گویی 
مســؤوالن، ایــن منافع و حقــوق مصرف کنندگان 
اســت که در میان این ناهماهنگی ها ضایع می شود 
و مردم مجبورند برای سیب زمینی به عنوان یکی از 
اصلی ترین و کم هزینه ترین غذاهای روزانه، تا حدود 

10 هزار تومان برای هر کیلو پرداخت کنند.

ها   
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نشهر همد ان 1 شهرد اری ک ام مد یریت شهری  ا ا 98آمارنامه سامانه  ای 1398/3/31   ا تاریخ 1398/1/1 

: ا ه ار  ا  

د مات شهرد اری د ی مرد  از  رضایتمند ی  د ر
ا   ا ه ار  ی  ا 13  ارت ان  ا ه  ا               ی  ن ا    ی ه ایت   ر

هگمتانه، گروه رویداد: شهردار همدان با بيان 
اینکه رضایتمندی شهروندان خط قرمز مدیریت 
ارزیابی های  براساس  گفت:  است  همدان  شهری 
صــورت گرفتــه 77 درصد مــردم از خدمات 
شهرداری که از طریق سامانه 137ثبت، ارجاع و 

پيگيری شده است رضایت دارند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، شــهرداری همدان در 
راســتای خدمات رســانی مطلوب به شهروندان خود و 
داشتن شهر الکترونیک و همچنین شفافیت بهتر امور 
در رویکردی نوین با به کار بستن دانش فناوری اطالعات 
و سامانه های مخابراتی و همچنین با بهره گیری از توان 
متخصصان خود در مدیریت شهری، سامانه ای را ایجاد 
نموده است که به انجام سریع و دقیق امور شهری با نظر 

مستقیم و مشارکت فعال شهروندان می پردازد.
*صوفی: استخراج بيش از یک هزار عنوان کار 

در راستای خدمت رسانی به مردم
شهردار همدان با تأکید بر اینکه خط قرمز شهرداری 
رضایتمندی شهروندان است گفت: براساس ارزیابی های 
صورت گرفته 77 درصد مردم از خدمات شهرداری که 

از سوی سامانه 137 انجام می شود رضایت دارند.
عباس صوفی با بیان اینکه از ابتدای سال97، ایجاد 
و راه اندازی این سامانه در دستور کار قرار گرفت گفت: 
در این رابطه 250 جلسه تخصصی در حوزه های مختلف 
برگزار شد که در نهایت یک هزار و 100 عنوان خدمت 
اســتخراج شــد و در 6ماه دوم ســال 97 هم آموزش 
تخصصی پرسنل شهرداری و تحویل کارتابل ها به آنان 
در دســتور کار قرار گرفت که به ســه صورت اینترانت 
داخلی بــا vpn، ســامانه تحت وب با تســت نفوذ و 
امنیت باال و اپلیکیشن موبایل مدیران در اختیار عوامل 

شهرداری قرار گرفت.
مختلف  واحدهــای  عمملکرد  *شــفافيت 
شهرداری در ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان 

همدانی
وی با اشــاره به اینکه ما برای نخستین بار در تاریخ 
شــهرداری حوزه های مختلف این نهــاد را به بوته نقد 
گذاشــتیم اظهار کرد: این اقدام شهرداری در راستای 
شفافیت بهتر امور و خدمات ارائه شده به مردم است که 
از ابتدای سال جاری، اطالع رسانی فصلی عملکرد این 
نهاد بر اســاس رضایتمندی مردم و تماس های سامانه 
137 انجــام می گیرد تا مردم از عملکــرد معاونت ها و 
مناطق چهارگانه، سازمان های زیرمجموعه شهرداری و 

نواحی 12 گانه مطلع شوند.
صوفی با اشاره به اینکه هیچ نعمتی باالتر از خدمت 
به مردم نیست عنوان کرد: مدیران شهری می توانند به 
کمک این ســامانه و استفاده از دانش، تجربه، توانایی و 
مشارکت همگانی گام های بزرگی را در خدمت رسانی به 
شهروندان و همچنین برنامه ریزی های مطلوب شهری 

انجام دهند.
درخواســت های  و  داده هــا  *جمــع آوری 

شهروندان توسط 9 درگاه صورت می پذیرد
وی با اشــاره به اینکه جمع آوری داده ها توســط 9 
درگاه به دست می آید اظهار کرد: در این سامانه تمامی 
درخواست ها، شــکایت ها و ایده هایی که شهروندان در 
خصــوص موضوعــات متفاوت در حوزه هــای مختلف 
مدیریت شــهری دارند به صــورت بانکــی از داده ها و 
اطالعات، جمــع آوری و به مدیران مناطــق، نواحی و 
مجریان مربوطه در راســتای پیگیری و حصول نتیجه 

ارسال می شود.
صوفی فرآیند کلی 137 شهرداری همدان را شامل 
مراحل ثبت پیام، ارجاع به مجری انجام کار و پیگیری، 
بازخورد ســنجی و تماس مجدد با شــهروند، پیگیری 
ویژه و مختومه شــدن پیام عنــوان و تصریح کرد: ابتدا 
درخواســت ها، پیشنهادها و شــکایت های شهروندان 
توسط تلفن شــبانه روزی 137، سامانه های پیام کوتاه 
اپلیکیشــن   ،1000137137137 و   10005137
 موبایل چشــم شــهروندی و درگاه اینترنتی به نشانی
 www.hamedan.ir و همچنین گشت های نظارتی 
137 و صنــدوق پســتی و صندوق صوتــی و مالقات 
عمومی شــهردار و... ثبت و ســپس کــد رهگیری به 
گوشــی موبایل شهروند ارسال می شود که بعد از ثبت، 

درخواست به مسؤول اجرایی ارجاع می شود.
این مسؤول با بیان اینکه 137 سامانه جامع مدیریت 
شــهری شــهرداری همدان اســت بیان کرد: همدان 
پنجمین شهر در کشــور است که مجهز به این سامانه 

هوشمند شده است.
این مســؤول با بیان اینکه 28 خردادماه امسال این 
ســامانه به صورت رســمی آغاز به کار کرده است بیان 
کــرد: در مدت زمانی که این ســامانه بــه صورت غیر 
رسمی فعالیت داشت توانسته است 13 هزار درخواست 
شهروندان را، پیگیری و به نتیجه برساند، که مستندات 

آن نیز موجود است.
وی با تأکید بر اینکه سطح رضایتمندی مردم در این 
مدت 77 درصد بوده اســت اظهار کرد: تمامی تماس ها 
و پیام های شهروندان در این سامانه ثبت، ذخیره و پس 
از انجــام کار نیز جهت حصول نتیجه و صحت آن مورد 

ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.
مدیریت شهری کسب  رضایتمندی  *شاخص 

حداقل 75 درصد رضایت شهروندان است
این مســؤول با اشــاره به اینکه شــاخص ما کسب 

حداقــل 75 درصد رضایتمندی مردم در این ســامانه 
توســط واحدهای مختلف شهرداری اســت بیان کرد: 
در مدتی که این ســامانه به صورت غیر رسمی فعالیت 
داشت میزان تماس ها و مشکالت بیان شده 61 درصد 
در حوزه خدمات شــهری، 32 درصــد در حوزه فنی و 
عمرانی، 6درصــد در حوزه حمل و نقل و ترافیک، 0.5 
درصد در حــوزه فرهنگی و 0.5 درصــد هم در حوزه 

نظارت بر عملکرد پرسنل شهرداری بوده است.
شهردار همدان با اشاره به اینکه هر یک از مدیران از 
داده های به دست آمده در سامانه 137 در راستای اتخاذ 
تصمیمی مناسب و دوری از موازی کاری و هزینه های 
مازاد در راستای سیاســت گذاری ها و اقدامات مطلوب 
گام بر می دارند افزود: خدمات شناســایی و تعریف شده 
در ســامانه 137 را 600 نیرو و پرســنل تا رسیدن به 

نتیجه مورد انتظار هدایت و راهبری می کنند.

شهردار همدان با بیان اینکه در فروردین ماه امسال 
بــه دلیل بارش ها میــزان ثبت تماس ها بــا این حوزه 
افزایش داشــته اســت عنوان کرد: در خرداد ماه نیز به 
دلیل نیاز به سمپاشی درختان میزان تماس های مردمی 

با سامانه 137 رشد داشته است.
صوفی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه از ابتدای 
فروردیــن ماه تا پایان خرداد 36 هزار و 655 تماس با این 
سامانه صورت گرفته است اظهار کرد: از این تعداد تماس 
18هــزار و 545 تماس ورودی و 17هــزار و 658 تماس 
خروجی برای تأیید شــهروند برای اتمام کار و تعداد یک 

هزار تماس برای پیگیری کارها صورت گرفته است.
* پرتکرار ترین پيام ها طی سه ماهه گذشته

وی گفــت: پرتکرار ترین پیام ها در این مدت مربوط 
به آسفالت، ساخت و ســاز غیرمجاز، رفع هر گونه آب 
گرفتگــی و آب افتادگی ســطحی، مباحــث مرتبط با 
ســدمعبر، ورود آب به ســاختمان، جمع آوری خاک و 
نخاله، رفع نشســت زمین در مقیاس کم، پاک ســازی 
معابر، رفع سدمعبر مصالح ســاختمانی، فرسودگی بنا 
و امکان ریزش، ســم پاشــی و هرس درختان معابر و 
بوستان ها و درخواست نصب مخزن زباله بوده است که 
قطعاً مسیر راه را برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان 

مشخص نموده و مجموعه مدیریت شهری هم با تمرکز 
بر درخواســت های واقعی شهروندان به سوی باال بردن 
رضایتمندی شــهروندان همدانی گام هــای مؤثرتری 

برخواهد داشت.
*مرکــز 137 مرکــز فرماندهــی و راهبری 

شهرداری همدان است
وی با اشــاره به اینکه به طور متوســط روزانه هزار 
تماس با این ســامانه صورت می گیرد اظهار کرد: مرکز 
شــبانه روزی137 به نوعی مرکز فرماندهی و راهبری 

شهرداری تبدیل شده است.
شــهردار همدان با اشاره به اینکه شهروندان دغدغه 
مند در شــهر شناسایی شده اند بیان کرد: این افراد در 

قالب همیاران 137 با این سامانه همکاری می کنند.
وی با بیان اینکه همیــاران خودجوش 137 مجهز به 
اپلیکیشن چشم شهروندی هستند تصریح کرد: این افراد 

مشکالت و مسائلی که شهر با آن مواجه است را زودتر به 
این ســامانه اطالع رسانی می کنند که امکان ثبت، ارجاع 
درخواست، پیگیری و ارسال مولتی مدیا شامل صدا، فیلم و 

تصویر در این اپلیکیشن وجود دارد.
صوفی با اشاره به اینکه این سامانه 400 نوع گزارش 
تولید می کند گفت: یقیناً این گزارشات به عنوان مرجع 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی برای مدیران شــهری 

تبدیل خواهد شد.
این مســؤول با بیان اینکه سامانه 137 به بزرگترین 
مرجع ارزیابی عملکرد پرســنل شهرداری تبدیل شده 
اســت بیان کرد: میزان عملکردهای حوزه های مختلف 
شهرداری براساس این سامانه رصد و پایش خواهد شد 
به طوری که شــهرداری با این ســامانه خود را به بوته 

نقد می گذارد.
شــهردار همدان با بیان اینکه یکــی از معیارهای 
انتخاب شــهروند نمونه نیز سامانه 137 است تصریح 
کرد: میزان تماســی که یک شــهروند با این ســامانه 
می گیرد نشان دهنده دغدغه مند بودن وی به مسائل 

شهری است.
وی با بیان اینکه در ایام نوروز 15 هزار تماس با این 
سامانه به ثبت رسیده است گفت: این تماس ها مربوط 

به مسافرانی است که به همدان سفر کرده اند.
این مســؤول بــا تأکید بر اینکه وظیفه شــهرداری 
خدمت رســانی مطلــوب به مردم اســت اظهــار کرد: 
شــهرداری بر خود فرض می داند که به مسافرانی که به 
همدان ســفر می کنند نیز خدمت رسانی خوبی داشته 
باشــد که این اقدام به عنوان یک ابتکار از سامانه 137 
به شــمار می آید که نشان دهنده توجه آن به مشکالت 

و مسائل شهر است.
صوفی با بیان اینکه کارکنان شهرداری نیز موظف به 
همکاری به شهروندان در اسرع وقت هستند بیان کرد: 
یقیناً کار این افراد نیز توسط مرکز 137 مورد بررسی و 
پایش قرار می گیرد که اگر کوتاهی صورت گیرد منجر 
بــه دو نوبت تذکر، توبیخ و ثبــت در پرونده و ارجاع به 

کمیته انضباطی خواهد شد.
*در این سامانه 5 هزار فرایند طراحی شده است

وی با بیان اینکه در این سامانه 5 هزار فرایند طراحی 
شده است گفت: کارکنان نمونه نیز براساس این سامانه 
و در راستای تشویق به خدمت رسانی مطلوبتر انتخاب و 

معرفی خواهند شد.
صوفی بیان کرد: فرامرز دلیر از اداره پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری، علی شکیب مسؤول ناحیه 2 منطقه3 و 

شهرام صفدری از سازمان ساماندهی مشاغل مزاحم به 
عنوان کارمندان نمونه فصل بهار انتخاب شدند.

*شهروندان مشارکت جو به مدیران پاسخگو 
اميد بسته اند

مدیر مرکز 137 شــهرداری همدان نیز با اشــاره به 
راه اندازی چهارشنبه های پاسخگویی مدیران شهری در 
مرکز 137 گفت: چهارشــنبه هر هفته یکی از مدیران 
شــهری در این مرکز حضور دارد و به صورت مســتقیم 
بــا مردم ارتبــاط تلفنی خواهد داشــت و شــهروندان 
درخواست ها و پیشنهادات و شکایات خود را مستقیماً با 
مسؤول مربوطه در میان خواهند گذاشت. محمد گلشن 
گفت: این مرکز به همت شورای اسالمی شهر همدان و 
شــهردار پرتالش در خردادماه سال 98 افتتاح و تاکنون 

توانسته است جایگاه خود را در بین شهروندان ایجاد کند.
وی گفــت: آمارنامه فصلی عملکرد حوزه های مختلف 
شــهرداری هر ســه ماه یکبار به جهت شفافیت عملکرد 
شهرداری همدان منتشــر خواهد شد که امید است این 

فرآیند منجر به باال رفتن رضایت مندی شهروندان شود.
وی افــزود: در ماه هــای آتی آمارهــای تخصصی و 
محله ای با استفاده از سامانه حرارتی منتشر خواهد شد.

ن ار  ن ن   ار  ن ن    ار  ن  ر  

 منطقه ی

 معاونت امور زیر بنایی منطقه ی

 137پیامهای پرتکرار معاونت فنی منطقه ی در سامانه جامع مدیریت شهری 

 معاونت خدمات شهری منطقه ی

 137پرتکرار معاونت خدمات شهر منطقه  ی در سامانه جامع مدیریت شهری پیامهای 

 

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد  سایر
 انجام کار

د ای  1 امل واه یش ، فن
هر،   دمات ش خ

نواهی  ،شهرسازی،امالک
 فضای سبز و...  ،سه گانه

1222 844 325 53 72 

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

 درصد 
ایت مندی  ر

 زیربنایی منطقه یمعاونت امور  1
 ،پل  ا،قنوات ،شامل )ناظر آسفالت

زیرسازی و پیاده رو  ،جدولگذاری
 هفاری و مباهث ترافیکی (،سازی 

174 50 118 76/29 

 درصد نوع پیام ردیف
 29/25 روکش آسفالت 1
یآسفالت نوار  2 ر  52/15 هفاری 
 34/10 لکه گیری معابر اصلی 3
 05/8 پیاده روسازی کلی 4
 32/6 مرمت و ترمی معبر پیاده رو 5

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

 61/84 6 33 39 معاونت خدمات شهری منطقه ی 1

 درصد نوع پیام ردیف
 92/76 درخواست نصب مخزن زباله 1
 38/15 جمع آوری سطل زباله 2

 نواهی منطقه ی

 137پیامهای پرتکرار ناهیه ی منطقه  ی در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137پیامهای پرتکرار ناهیه دو منطقه  ی در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137یامهای پرتکرار ناهیه سه منطقه  ی در سامانه جامع مدیریت شهری پ

 
  

 درصد انجام کار انجام نشده انجام شده تعداد کل پیام اداره ردیف
 37/84 31 216 256 1منطقه  1ناهیه  1
 99/78 75 282 369 1منطقه  2ناهیه  2
 79/72 74 198 291 1منطقه  3ناهیه 3

 درصد نوع پیام ردیف
 44/23 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و ا اف  06/14 رفع  رگونه آ گرف
لت 3  94/10 فرسودگی بنا امکان ریز بنا وجود دارد به 
ت زمی در مقیا ک 4  64/6 رفع نش
مان 5  3/4 ورود آ به داخل ساخ

 درصد نوع پیام ردیف
 44/23 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
گی و 2 ی رفع  رگونه آ گرف ادگی سط  8/16 ا اف
مان 3  30/10 ورود آ به داخل ساخ
ت زمی در مقیا ک 4  88/4 رفع نش
لت فرسودگی بنا امکان ریز بنا وجود دارد 5  79/3 به 

 درصد نوع پیام ردیف
 02/23 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و ا اف  09/14 رفع  رگونه آ گرف
مان 3  62/9 ورود آ به داخل ساخ
 25/8 جمع آوری خاک و نخاله 4
ت زمی در مقیا ک 5  81/4 رفع نش

 نواهی منطقه ی

 137پیامهای پرتکرار ناهیه ی منطقه  ی در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137پیامهای پرتکرار ناهیه دو منطقه  ی در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137یامهای پرتکرار ناهیه سه منطقه  ی در سامانه جامع مدیریت شهری پ

 
  

 درصد انجام کار انجام نشده انجام شده تعداد کل پیام اداره ردیف
 37/84 31 216 256 1منطقه  1ناهیه  1
 99/78 75 282 369 1منطقه  2ناهیه  2
 79/72 74 198 291 1منطقه  3ناهیه 3

 درصد نوع پیام ردیف
 44/23 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و ا اف  06/14 رفع  رگونه آ گرف
لت 3  94/10 فرسودگی بنا امکان ریز بنا وجود دارد به 
ت زمی در مقیا ک 4  64/6 رفع نش
مان 5  3/4 ورود آ به داخل ساخ

 درصد نوع پیام ردیف
 44/23 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
گی و 2 ی رفع  رگونه آ گرف ادگی سط  8/16 ا اف
مان 3  30/10 ورود آ به داخل ساخ
ت زمی در مقیا ک 4  88/4 رفع نش
لت فرسودگی بنا امکان ریز بنا وجود دارد 5  79/3 به 

 درصد نوع پیام ردیف
 02/23 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و ا اف  09/14 رفع  رگونه آ گرف
مان 3  62/9 ورود آ به داخل ساخ
 25/8 جمع آوری خاک و نخاله 4
ت زمی در مقیا ک 5  81/4 رفع نش

 2منطقه 

 معاونت امور زیر بنایی منطقه دو

 137پیامهای پرتکرار معاونت فنی منطقه دو در سامانه جامع مدیریت شهری 

 معاونت خدمات شهری منطقه دو

 137سامانه جامع مدیریت شهری پیامهای پرتکرار معاونت خدمات شهر منطقه  دو  در 

 
  

تعداد کل  سازمان ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

خدمات شهر،  ،فنیواهد ای شامل  1
 ،نواهی سه گانه ،شهرسازی،امالک

 فضای سبز و...

1380 653 697 37/48 

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

 معاونت امور زیربنایی منطقه دو 1
 ،پل  ا،قنوات ،شامل )ناظر آسفالت

زیرسازی و پیاده رو  ،جدولگذاری
 هفاری و مباهث ترافیکی (،سازی 

306 69 235 69/22 

 درصد نوع پیام ردیف
 72/30 روکش آسفالت 1
ی 2 ر  05/14 آسفالت نوار هفاری 
گی 3 ادگی اصال فنی معابر در خصو آ گرف 86/6 و آ اف
 56/5 لکه گیری معابر اصلی 4
 9/4 پیاده رو سازی کلی 5

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

 83/70 7 17 24 معاونت خدمات شهری منطقه دو 1

 درصد نوع پیام ردیف
 5/62 درخواست نصب مخزن زباله 1
 83/20 درخواست جمع آوری باکس زباله 2

 نواهی منطقه دو

 137پیامهای پرتکرار ناهیه ی منطقه  دو در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137پیامهای پرتکرار ناهیه دو منطقه  دو در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137پیامهای پرتکرار ناهیه سه منطقه  دو در سامانه جامع مدیریت شهری 

 
  

 درصد انجام کار انجام نشده انجام شده تعداد کل پیام اداره ردیف
 43/55 123 153 291 2منطقه  1ناهیه  1
 49/59 145 213 363 2منطقه  2ناهیه  2
 59/54 153 184 344 2منطقه  3ناهیه 3

 درصد نوع پیام ردیف
 3/43 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و ا اف  93/8 رفع  رگونه آ گرف
لت فرسودگی بنا امکان ریز بنا وجود 3  53/6 دارد به 
مان 4  84/5 ورود آ به داخل ساخ
 847/4 جمع آوری خاک و نخاله 5

 درصد نوع پیام ردیف
 22/40 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و ا اف  02/11 رفع  رگونه آ گرف
مانورود آ  3  26/8 به داخل ساخ
مانی سد معبر ایجاد شده است 4 ل با ریخ مصال ساخ  06/6 در ای م
 79/5 جمع آوری خاک و نخاله 5

 درصد نوع پیام ردیف
 92/36 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
یرفع  رگونه آ  2 ادگی سط گی و ا اف  95/13 گرف
مان 3  98/6 ورود آ به داخل ساخ
ازی معابر 4  65/4 پاک
یت هیوانات، پرندگان و هیوانات ا لی و وهشی 5  65/4 آزار و ا

 منطقه سه

 معاونت امور زیر بنایی منطقه سه

 137پیامهای پرتکرار معاونت فنی منطقه سه در سامانه جامع مدیریت شهری 

 معاونت خدمات شهری منطقه سه

 137پیامهای پرتکرار معاونت خدمات شهر منطقه  سه  در سامانه جامع مدیریت شهری 

 
  

تعداد کل  سازمان ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

خدمات شهر،  ،فنیشامل واهد ای  1
 ،نواهی سه گانه ،شهرسازی،امالک

 فضای سبز و...

1150 781 332 17/70 

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

 معاونت امور زیربنایی منطقه سه 1
 ،پل  ا،قنوات ،شامل )ناظر آسفالت

زیرسازی و پیاده رو  ،جدولگذاری
 هفاری و مباهث ترافیکی (،سازی 

266 68 195 85/25 

 درصد نوع پیام ردیف
 23/40 روکش آسفالت 1
ی 2 ر  39/6 آسفالت نوار هفاری 
 03/12 لکه گیری معابر اصلی 3
 14/4 روسازی کلی پیاده 4
 38/3 مباهث مرتبط با قنوات 5

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

 50 6 6 12 معاونت خدمات شهری منطقه سه 1

 درصد نوع پیام ردیف
 75 درخواست نصب مخزن زباله 1
ی  2 ر 24بر روبی معابر با  67/16 م

1 ام مدیریت شهری  قه یک در سامانه  دمات شهری من اونت  رار م پیا های پرت

1 ام مدیریت شهری  قه دو در سامانه  دمات شهری من اونت  رار م پیا های پرت
آ

شهری،



پنج شنبه 13 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4287 ه  اما   

 منطقه سه

 معاونت امور زیر بنایی منطقه سه

 137پیامهای پرتکرار معاونت فنی منطقه سه در سامانه جامع مدیریت شهری 

 معاونت خدمات شهری منطقه سه

 137پیامهای پرتکرار معاونت خدمات شهر منطقه  سه  در سامانه جامع مدیریت شهری 

 
  

تعداد کل  سازمان ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

خدمات شهر،  ،فنیشامل واهد ای  1
 ،نواهی سه گانه ،شهرسازی،امالک

 فضای سبز و...

1150 781 332 17/70 

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

 معاونت امور زیربنایی منطقه سه 1
 ،پل  ا،قنوات ،شامل )ناظر آسفالت

زیرسازی و پیاده رو  ،جدولگذاری
 هفاری و مباهث ترافیکی (،سازی 

266 68 195 85/25 

 درصد نوع پیام ردیف
 23/40 روکش آسفالت 1
ی 2 ر  39/6 آسفالت نوار هفاری 
 03/12 لکه گیری معابر اصلی 3
 14/4 روسازی کلی پیاده 4
 38/3 مباهث مرتبط با قنوات 5

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

 50 6 6 12 معاونت خدمات شهری منطقه سه 1

 درصد نوع پیام ردیف
 75 درخواست نصب مخزن زباله 1
ی  2 ر 24بر روبی معابر با  67/16 م

 نواهی منطقه سه

 137پیامهای پرتکرار ناهیه ی منطقه  سه در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137پیامهای پرتکرار ناهیه دو منطقه  سه در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137پیامهای پرتکرار ناهیه سه منطقه  سه در سامانه جامع مدیریت شهری 

 
  

انجام  انجام شده تعداد کل پیام اداره ردیف
 نشده

درصد انجام 
 کار

 54/72 70 185 259 3منطقه  1ناهیه  1
 73/97 6 259 271 3منطقه  2ناهیه  2
 78/81 51 229 302 3منطقه  3ناهیه 3

 درصد نوع پیام ردیف
 46/20 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
مانوور 2  95/6 د آ به داخل ساخ
لت فرسودگی بنا امکان ریز بنا وجود دارد 3  95/6 به 
 79/5 جمع آوری خاک و نخاله 4
ت زمی در مقیا کرفع  5  02/5 نش

 درصد نوع پیام ردیف
 49/46 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و آ اف  34/17 رفع  رگونه آ گرف
مان 3  75/7 ورود آ به داخل ساخ
 69/3 جمع آوری خاک و نخاله 4
ت زمی در مقیا ک 5  58/2 رفع نش

 درصد نوع پیام ردیف
 09/36 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و آ اف  50/24 رفع  رگونه آ گرف
مان 3  58/12 ورود آ به داخل ساخ
ت  4  97/3 زمی در مقیا کرفع نش
ازی معابر 5  32/2 پاک

 منطقه چهار

 4زیربنایی منطقه معاونت امور 

 137منطقه چهار در سامانه جامع مدیریت شهری پیامهای پرتکرار معاونت فنی 

 معاونت خدمات شهری منطقه چهار

 137پیامهای پرتکرار معاونت خدمات شهر منطقه  چهار  در سامانه جامع مدیریت شهری 

 
  

تعداد کل  سازمان ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

خدمات شهر،  ،فنیشامل واهد ای  1
 ،نواهی سه گانه ،شهرسازی،امالک

 فضای سبز و...

890 532 326 01/62 

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

 معاونت امور زیربنایی منطقه چهار 1
 ،پل  ا،قنوات ،شامل )ناظر آسفالت

زیرسازی و پیاده رو  ،جدولگذاری
 هفاری و مباهث ترافیکی (،سازی 

180 65 111 93/36 

 درصد نوع پیام ردیف
 56/40 روکش آسفالت 1
 22/17 لکه گیری معابر اصلی 2
 89/8 آسفالت نوار هفاری 3
 56/5 پیاده رو سازی کلی 4
 89/3 مباهث مرتبط با قنوات 5

تعداد کل  اداره ردیف
 پیام

انجام  شدهانجام 
 نشده

درصد انجام 
 کار

 11/94 1 16 18 معاونت خدمات شهری منطقه چهار 1

 درصد نوع پیام ردیف
 89/88 درخواست نصب مخزن زباله 1
 56/5 جمع آوری باکس زباله 2

 نواهی منطقه چهار

 137پیامهای پرتکرار ناهیه ی منطقه  چهار در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137سامانه جامع مدیریت شهری پیامهای پرتکرار ناهیه دو منطقه  چهار در 

 137پیامهای پرتکرار ناهیه سه منطقه  چهار  در سامانه جامع مدیریت شهری 

 
  

 درصد انجام کار انجام نشده انجام شده تعداد کل پیام اداره ردیف
 61/76 47 154 210 4منطقه  1ناهیه  1
 46/63 57 99 165 4منطقه  2ناهیه  2
 01/69 84 187 279 4منطقه  3ناهیه 3

 درصد نوع پیام ردیف
 19/26 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و آ اف  95/10 رفع  رگونه آ گرف
مان 3  19/6 ورود آ به داخل ساخ
ت زمی در مقیا ک 4  67/6 رفع نش
مانی سد معبر ایجاد شده است 5 ل با ریخ مصال ساخ  76/4 در ای م

 درصد نوع پیام ردیف
 7/29 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و آ اف  55/14 رفع  رگونه آ گرف
 09/9 جمع آوری خاک و نخاله 3
لت فرسودگی بنا امکان ریز وجود دارد 4 ل به   67/6 در ای م
مان 5  06/6 ورود آ به داخل ساخ

 درصد نوع پیام ردیف
 60 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و آ اف  71/19 رفع  رگونه آ گرف
 09/6 جمع آوری خاک و نخاله 3
مانی سد معبر ایجاد شده است 4 ل با ریخ مصال ساخ  94/3 در ای م
 94/3 جمع آوری خاک و نخاله 5

 نواهی منطقه چهار

 137پیامهای پرتکرار ناهیه ی منطقه  چهار در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137سامانه جامع مدیریت شهری پیامهای پرتکرار ناهیه دو منطقه  چهار در 

 137پیامهای پرتکرار ناهیه سه منطقه  چهار  در سامانه جامع مدیریت شهری 

 
  

 درصد انجام کار انجام نشده انجام شده تعداد کل پیام اداره ردیف
 61/76 47 154 210 4منطقه  1ناهیه  1
 46/63 57 99 165 4منطقه  2ناهیه  2
 01/69 84 187 279 4منطقه  3ناهیه 3

 درصد نوع پیام ردیف
 19/26 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و آ اف  95/10 رفع  رگونه آ گرف
مان 3  19/6 ورود آ به داخل ساخ
ت زمی در مقیا ک 4  67/6 رفع نش
مانی سد معبر ایجاد شده است 5 ل با ریخ مصال ساخ  76/4 در ای م

 درصد نوع پیام ردیف
 7/29 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و آ اف  55/14 رفع  رگونه آ گرف
 09/9 جمع آوری خاک و نخاله 3
لت فرسودگی بنا امکان ریز وجود دارد 4 ل به   67/6 در ای م
مان 5  06/6 ورود آ به داخل ساخ

 درصد نوع پیام ردیف
 60 3و  2لکه گیری معابر درجه  1
ی 2 ادگی سط گی و آ اف  71/19 رفع  رگونه آ گرف
 09/6 جمع آوری خاک و نخاله 3
مانی سد معبر ایجاد شده است 4 ل با ریخ مصال ساخ  94/3 در ای م
 94/3 جمع آوری خاک و نخاله 5

 سازمان همل و نقل و ترافی   

 137پیامهای پرتکرار سازمان همل و نقل و ترافی در سامانه جامع مدیریت شهری 

ل شهری و فرآورده  ای کشاورزیسازمان ساماند ی  م  شا

ل شهری در سامانه جامع   137مدیریت شهری پیامهای پرتکرار سازمان ساماند ی مشا

تعداد کل  سازمان ردیف
 پیام

انجام 
 شده

انجام 
 نشده

درصد 
ایت مندی  ر

ل    1 ل و نق اداره برنامه ریزی و توسعه سازمان هم
،   ترافی ل ترافی ات سازمان همل و نق سی ، ت

ل  تجهیزات و  هیالت ترافیکی سازمان همل و نق ت
ل  ل و نق ازمان هم ،ترافی س ترافی
ر  ای ترافیکی سازمان همل  ،مطالعات  ترافی
ل و   ،پارکین و پارکبان سازمان هم و نقل ترافی

 نقل ترافی

161 123 22 82/84 

 درصد نوع پیام ردیف
کاه 1  92/32 درخواست نصب سر
ابر مکانیزه نیاز به تعمیر دارد 3  42/12 پل 
الم خرابی چرا را نمایی 3  18/11 ا
امی 4  83/6 درخواست نصب تابلوی ان
وری 5  59/5 خط کشی ترافیکی م

تعداد کل  سازمان ردیف
 پیام

انجام  انجام شده
 نشده

درصد انجام 
 کار

ا   1 ه   ل   ،امور میادی و بازارچ ا مش
ا،     ور قرارداد  ، ام زاه ینده و م آ

مرانی ارت بر امور اجرایی و   ن

136 120 14 55/88 

 درصد نوع پیام ردیف
ی و چرخی 1  78/77 رفع سد معبر وان
یور 2 یر مجاز دام و  ه   56/9 ر
 94/7 مدیریت و جابجایی بازار روز ا 3
ران در بازار روز ا 4 الط گ  59/1 ساماند ی ب
ه دام در منطقه 5 ر  59/1 ایجاد 

ر و فضای سبز شهریس  ازمان سیما من

ر وفضای سبز شهری در سامانه جامع مدیریت شهری  ،پیامهای پرتکرار سازمان سیما  137من

ماند  سازمان مدیریت پ

ماند در سامانه جامع مدیریت شهری   137پیامهای پرتکرار سازمان مدیریت پ

 
  

تعداد کل  سازمان ردیف
 پیام

انجام 
 شده

انجام 
 نشده

ایت مندی  درصد ر

واهد فضای سبز، واهد سیما  1
ر، هفاظت از اشجار، تابلو ای  من
 ،صنفی، تابلو ا، نامگذاری معابر
ات شهری، واهد  بلی سامانده ی
ات ی و ارتبا  فنی، شعار نوی

528 333 185 28/64 

 درصد از کل پیامها نوع پیام ردیف
ان در معابر و پارک  ا 1  83/13 س پاشی،ترمی و  ر درخ
 8/10 خاموشی پایه چرا  ای داخل پارک 2
 33/8 نیاز به قطع درخت خش و خطرزا 3
 14/8 تیر مجاز درخقطع  4
ه بازی کودکان 5 و  63/6 درخواست نصب یا ترمی کف پو  ا در م

درصد انجام  انجام نشده انجام شده تعداد کل پیام سازمان ردیف
 کار

برنامه ریزی و توسعه، پرداز و  1
ماند، گودبرداری،ماشی  دفع پ

ت،معاونت فنی، امور  آ
ات، امور هقوقی  ارتبا

93 88 3 70/96 

 درصد نوع پیام ردیف
 44/63 و هیوانات  بالصاهب در سط شهر مزاهمت سگها 1
یر مجاز 2  58/22 گود برداری 
یرمجاز 3  38/5 خاکبرداری 

افرس  ازمان مدیریت همل و نقل و م

افر در   137سامانه جامع مدیریت شهری پیامهای پرتکرار سازمان مدیریت همل و نقل و م

ی و ورزشی ،ازمان فر نگیس ما  اج

 
  

تعداد کل  سازمان ردیف
 پیام

انجام 
 شده

انجام 
 نشده

درصد 
ایت مندی  ر

ار و   1 ل و ب ل و نق زی هم ه ری اداره برنام
افر مرانی، اشیا گ م ات،فنی و  ال فناوری ا

یرانی، رسیدگی به  یرانی، بازرسی تاک شده تاک
ه  شکایات  دور پروان یات و ص یرانی،اجرا  تاک

کایات      ه ش یدگی ب رانی، رس بازرسی اتوبوس
د   اتوبوسرانی، واهد تصادفات اتوبوسرانی، واه

یرانی و وخصوصی اتوب ات تاک سرانی امور ارتبا
 اتوبوسرانی، امور تعمیرگاه  ا

125 103 19 42/84 

 درصد نوع پیام ردیف
ی 1 ملکرد رانندگان تاک وه   4/18 ن
افی 2  2/15 دریافت کرایه ا
گاه  ای اتوبو 3  2/11 درخواست ایجاد یا ترمی ای
 6/5 افزایش تعداد اتوبو در منطقه 4
ی در منطقه 5 گاه تاک  2/3 ایجاد ای

تعداد  سازمان ردیف
 کل پیام

انجام 
 شده

انجام 
 نشده

درصد 
ایت مندی  ر

ی،   1 ا م را ا، امور اج امور فر نگی، فر نگ
المت ت  ،اداره س ی، معاون ز فر نگ مراک

ان،   خر آقای ورزشی، کارشنا ورزشی، اس
خر بانوان  اس

4 0 4 0 

افر در سامانه جامع مدیریت شهری   137پیامهای پرتکرار سازمان مدیریت همل و نقل و م

 ملکرد منا چهار گانه شهرداری  مدان

 گانه ) خدمات شهر، فنی و ترافی و شهرسازی( 12ملکرد نواهی 

 
 

 درصد نوع پیام ردیف
 25 دم پرداخت ه الزهمه مدرسان مراکز فر نگی 1
ل 2 را  ا درم  25 نبود مدیریت یا پرسنل فر نگ
ه  ای فر نگی 3 ی  ای پرو  25 رفع کاس
ه ورزشی نیاز به مرمت  4  25 و تعمیرات داردمجمو

 درصد انجام کار انجام نشده انجام شده تعداد کل پیام منطقه ردیف
 19/72 325 844 1222 منطقه ی 1
 37/48 697 653 1380 منطقه دو 2
 17/70 332 781 1150 منطقه سه 3
 01/62 326 532 890 منطقه چهار 4

 53/60 1680 2810 4642 مجموع

 درصد انجام کار انجام نشده انجام شده تعداد کل پیام منطقه ردیف
 37/84 31 216 256 ناهیه ی منطقه ی 1
 99/78 75 282 369 ناهیه دو منطقه ی 2
 79/72 74 198 291 ناهیه سه منطقه ی 3
 43/55 123 153 291 ناهیه ی منطقه دو 4
 49/59 145 213 363 ناهیه دو منطقه دو 5
 59/54 153 184 344 ناهیه سه منطقه دو 6
 54/72 70 185 259 ناهیه ی منطقه سه 7
 73/97 6 259 271 ناهیه دو منطقه سه 8
 78/81 51 229 302 ناهیه سه منطقه سه 9
 61/76 47 154 210 ناهیه ی منطقه چهار 10
 46/63 57 99 165 ناهیه دو منطقه چهار 11
 01/69 84 187 279 ناهیه سه منطقه چهار 12

 38/69 916 2359 3400 مجموع

 ملکرد مدیریت  ای تابعه شهرداری  مدان

 137مدیریت شهری پیامهای پرتکرار مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در سامانه جامع 

 137پیامهای پرتکرار مدیریت خدمات شهری در سامانه جامع مدیریت شهری 

 
 
 
 

  

 درصد انجام کار انجام نشده انجام شده تعداد کل پیام منطقه ردیف
1      
 مدیریت پیشگیری و رفع 2

 تخلفات شهری
860 841 5 36/98 

 100 0 31 31 مدیریت خدمات شهری 3
 66/66 3 6 9 مدیریت پیاده راه  ا 4

 درصد نوع پیام ردیف
کونی و تجاری ) 1 یر مجاز م افیساخت و ساز  مازاد بر پروانه ساخت، نصب  ،بقه ا

 (پنجره در و پله، دیوارکشی

52/63 

فروشان و فروشندگان دوره گرد  2 ، دس  8/13 رفع سد معبر چرخی،  اصنا
ازه داران   3  67/11 سد معبر اجنا م
ات کاری 4 یر از سا  27/5 ایجاد مزاهمت و آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز مجاز در مواقع 
یر مجاز  5  57/1 تخریب 

 درصد نوع پیام ردیف
ل کارت خوا وجود دارد 1  16/45 در ای م
کدی  2 ل م ا وجود دارددر ای م  71/38 بزرگ
کدیان وجود دارد 3 ل گروه م  68/9 در ای م
کدی کودک و خرد سا وجود دارد 4 ل م  23/3 در ای م

 137پیامهای پرتکرار مدیریت پیاده راه  ا در سامانه جامع مدیریت شهری 

 137پیامهای پرتکرار در سامانه جامع مدیریت شهری 
 درصد نوع پیام ردیف
 72/24 آسفالت 1
یر مجاز 2  19/8 ساخت و ساز 
ی 3 ادگی سط گی و آ اف  71/7 رفع  رگونه آ گرف
 7/4 مباهث مرتبط با سد معبر  4
مان 5  94/3 ورود آ به داخل ساخ
 47/2 جمع آوری خاک و نخاله 6
ت زمی در مقیا ک 7  1/2 رفع نش
ازی معابر 8  69/1 پاک
مانی 9  63/1 رفع سد معبر مصال ساخ
 62/1 فرسودگی بنا و امکان ریز آن 10
ان  ا 11 ان معابر و بوس  43/1 س پاشی و  ر درخ
 06/1 درخواست نصب مخزن زباله 12

 

 درصد نوع پیام ردیف
 44/44 ورود خودرو ای شخصی به پیاده راه  ا 1
ازه داران 2 فروشان و م  22/22 مباهث مرتبط با سد معبر دس
لی و اکباتان 3  11/11 مباهث مرتبط با گیت  ای ورودی و خروجی خیابان بو
مه ا مبلمان شهری در پیاده راه  ا )مباهث مرتبط ب 4 نیمکت  ا و صندلی  ا، مج

 ...( ا و
11/11 

 10 آبخوریمباهث مرتبط با  5

 
 

 137تعداد تما  ای ورودی و خروجی سامانه جامع مدیریت شهری 

 
 

 
 
 
 

1398در سه ماه ابتدایی 137پرتکرارین پیام 
آسفالت

ساخت و ساز غیر مجاز

یرفع هرگونه آب گرفتگی و آب افتادگی سطح

مباحث مرتبط با سد معبر 

ورود آب به داخل ساختمان

جمع آوری خاک و نخاله

رفع نشست زمین در مقیاس کم

پاکسازی معابر

رفع سد معبر مصالح ساختمانی

فرسودگی بنا و امکان ریزش آن

سم پاشی و هرس درختان معابر و بوستان ها

درخواست نصب مخزن زباله

 تعداد  تما ردیف
 36655 تعداد کل تما  ا 1
 18545 تما  ای ورودی 2
 17658 تما  ای خروجی 3
بت )ورودی( 4  15607 واهد 
 8404 واهد بازخورد)خروجی( 5
ه) خروجی(واهد پیگیری  6  949 وی
 452 تما  ای داخلی 7

1 ام مدیریت شهری  قه سه در سامانه  دمات شهری من اونت  رار م پیا های پرت

1 ام مدیریت شهری  هار در سامانه  قه  دمات شهری من اونت  رار م پیا های پرت

شهری،

و  مل  سازمان  ه  توس و  ریزی  برنامه  اداره 
مل و نقل و  ات سازمان  سی نقل و ترافیک، ت
ت ترافی سازمان  هی هیزات و ت ترافیک، ت
مل  مل و نقل و ترافیک، ترافیک سازمان 
ات طر های ترافی  ال و نقل و ترافیک، م
و  پارکین  ترافیک،  و  نقل  و  مل  سازمان 

مل و نقل و ترافیک پارکبان سازمان 

اط ب

ات  سامانده تبلی



پنج شنبه 13 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4287

ها     

تانی  ا تا ا  ا  آ
ا ی ر ت ا  ا  ا

هگمتانه، گروه ورزش: حدود ســه هزار 
فراغت  اوقات  تابستانی  فعاليت های  در  نفر 
در کالس های فرهنگی ورزشــی شهرستان 

تویسرکان شرکت کرده اند.
حقیقی رئیس اداره ورزش و جوانان تویسرکان، 
در خصوص برنامه های ورزشی این شهر برای فصل 
تابستان اظهار کرد: اداره ورزش و جوانان تویسرکان 
حدود 26 رشــته ورزشی در 59 پایگاه برای طرح 
اوقات فراغت در نظر گرفته شده است که این طرح 
از اول تیرماه شــروع شــده و تا آخر شهریور ادامه 
خواهد داشت. حدود سه هزار نفر در رده های سنی 

مختلف در این طرح شرکت کرده اند.
حقیقی گفت: یکــی از اهداف ما در این طرح 
اوقــات فراغت اســتعدادیابی بوده اســت. برای 
رشته های جودو، پینگ پنگ، کبدی، دو ومیدانی، 
کشتی، تیروکمان، سپک تاکرا، والیبال، بسکتبال 
و رزمی قرار است دوره استعدادیابی برگزار شود.

حقیقی، در پاســخ به این سوال که آیا فضاهای 
ورزشــی موجود برای اوقات فراغــت نوجوانان و 
جوانانی کــه در این شهرســتان زندگی می کنند 
کافی است، عنوان کرد: تویسرکان فضاهای ورزشی 
و تجهیزات نســبتاً مناســبی برای ورزشکاران در 
اختیار دارد، با توجه به افتتاح استخر بانوان و سالن 
المیان در حال حاضر 30 مکان ورزشی در اختیار 

ورزشکاران شهرستان قرار گرفته است.
وی افــزود: اطالع رســانی نســبتاً کاملی در 
خصوص کالســهای اوقات فراغت از طریق نصب 
بنر، تهیه بروشور، اطالع رسانی در فضای مجازی 
انجام شده است. تا عالقمندان بتوانند در خصوص 
رشــته مورد عالقه خود و ساعت برگزاری کالس 

اطالعات کاملی در اختیار داشته باشند.
رئیــس اداره ورزش و جوانان افزود: امیدواریم 
با پیگیری های انجام شــده بتوانیم اوقات فراغت 
پرباری برای تابستان امسال ورزشکاران و جوانان 

فراهم کنیم.

: ر  ا  ای  ایی ن ا ی  ا

ت  ی ا    
ر 

هگمتانــه، گــروه ورزش: نماینده مردم 
همدان و فامنين در مجلس شورای اسالمی 
گفت: وضعيــت تيم فوتبال پاس باید هرچه 

سریعتر روشن شود.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشســت بررســی 
وضعیت ورزش و طرح های عمرانی شهرستان های 
همــدان و فامنین اظهار کرد: نباید بیشــتر از این 
فرصت برای پاس از دســت بدهد و شرایط ابتدایی 

فصل قبل تکرار شود.
وی بیان کرد: سال قبل به دلیل تأخیر در روشن 
شدن تکلیف تیم، انتخاب سرمربی و جذب بازیکن و 
نیز آماده نبودن تیم امتیازهایی را از دست دادیم اما 

امسال نباید این وضعیت را شاهد باشیم.
حاجی بابایی پیشــنهاد داد؛ تا روشــن شدن 
وضعیــت تیم پاس برای حضــور در لیگ یک یا 
2 کشور، احمد جمشــیدیان سرمربی فصل قبل 
دعوت به همکاری شود و تیمی در سطح لیگ 2 

جمع آوری کند.
نماینده مــردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اســالمی با تمجید از عملکرد فصل قبل 
جمشــیدیان گفت: پاس همراه با جمشــیدیان و 
نیز حمایت های صورت گرفته از ســوی جهانشیر 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، یکی از بهترین 
فصول خود را سپری کرد و انتظار ما فراهم شدن 

شرایط مطلوب برای سال جاری است.
وی افزایش بودجه هیأت های ورزشی را ضروری 
دانســت و گفت: هر اندازه که توسعه فضای ورزشی 
حایز اهمیت است اما توجه ویژه به هیأت های قهرمان 

پرور و موفق باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانــان همدان نیز در این 
نشست گفت: با اختصاص اعتبارات الزم و براساس 
سیاست های ابالغی دولت، تکمیل طرح های نیمه 

تمام ورزشی در همدان سرعت گرفته است.
محسن جهانشــیر افزود: بسیاری از طرح های 
ورزشی اســتان در مناطق روستایی، آسیب خیز، 
کم برخوردار و در حال توســعه اســتان تعریف 
شــده اند و تکمیل آنها به طــور قطع در کاهش 
آســیب های اجتماعی، افزایش نشــاط و تأمین 

سرانه ورزشی استاندارد مؤثر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر افتتاح چند طرح 
ورزشی طی ماه های اخیر امسال، در صدد هستیم 
تا پایان سال چند طرح عمرانی ورزشی در استان 

را به بهره برداری برسانیم.

ا   تا  انی ا ر  را  ر 

یار بیشتر از مردان رکت زنان ب فقر 
ش  ت ا ا  ر  ا  ار  ه ار  ت ر   ا

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل امور اجتماعی 
بين  فقر حرکتی در  اســتانداری همدان گفت: 
اینکه  آقایان است ضمن  از  بيشتر  بانوان بسيار 
تعداد فضاهای ورزشــی در اختيــار بانوان نيز 

بسيار کمتر است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، مهرداد نادری فر ظهر 
دیروز در شــورای ورزش همگانی اســتان و نیز ستاد 
ســاماندهی امور جوانان اســتان اظهار کرد: به جهت 
تغییــر و تحوالت رخ داده در ســبک زندگی افراد در 
سال های اخیر، ما نیازمند آن هستیم تا با فعالیت های 
ورزشی، فقر حرکتی موجود را از بین ببریم و بر اساس 
برنامه ریزی هــا حداقل 50 درصــد جمعیت ما باید تا 

سال 1404 به ورزش همگانی روی بیاورند.
وی افــزود: همچنیــن ورزش محالت بــه ابتکار 
شــهرداری همدان در حال انجام و گســترش است؛ 
چراکه در اولین ســال شکل گیری صرفاً رشته فوتبال 
فعال بود اما امروز به چندین رشته افزایش پیدا کرده 

است ضمن آن که حوزه بانوان نیز افزوده شده است.
وی با اشــاره به گســترش حوزه ورزش روستایی 
اضافه کرد: تا پایان ســال 97، 68 روســتا دارای خانه 
ورزش شدند ضمن آن که هفته آینده نیز 50 روستای 

دیگر صاحب خانه ورزش روستایی می شوند.
نادری فر ادامه داد: در راســتای تحقق و پیشــبرد 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی، از فضاهــای بدون 
اســتفاده روســتایی، حمام هــای قدیمــی و متروکه 
و یا فضاهایی که توســط مردم اهدا شــده استفاده و 

بهره گیری شده است.
اســتانداری همدان  امــور اجتماعــی  مدیــرکل 
خاطرنشان کرد: با ایجاد این خانه های ورزش روستایی، 
5 هزار مترمربع به سرانه فضاهای سرپوشیده ورزشی 

استان اضافه می شود.
وی با اشــاره بــه ضرورت امضــای تفاهم نامه بین 
اداره کل ورزش و جوانان و برخی دستگاه های مرتبط 
برای توســعه ورزش همگانی و حداکثر بهره مندی از 
ظرفیت های ورزشــی اســتان گفت: در حوزه ورزش 
بانوان نیز آنچه که مورد تأکید ما اســت این است که 
فقر حرکتی در بین خانم ها بسیار بیشتر از آقایان است 
ضمن اینکه فضاهای ورزشی که در اختیار بانوان قرار 

دارد نیز بسیار کمتر است.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان گفت: 
ورزش محــالت به ابتکار شــهرداری همدان در حال 
پیشــروی، توسعه و گســترش اســت؛ چراکه ضمن 
افزایش حوزه بانوان، تعداد رشــته ها نیز گسترش پیدا 

کرده است.

نادری فــر تصریــح کــرد: فضاهــای ورزشــی در 
ســاعت های مرده در اختیار بانوان قــرار دارد که باید 
یــک برنامه ریزی جامــع در این حوزه انجام شــود و 
دســتگاه هایی چون آموزش و پرورش و شهرداری در 
ایــن زمینه اداره کل ورزش و جوانان را مســاعدت و 

یاری کنند.
وی با بیان اینکه یکی از ظرفیت های بســیار خوب 
برای توســعه ورزش همگانی معلمان ورزش هستند، 
اظهار کرد: حدود هــزار و 800 نفر دبیر تربیت بدنی 
در مدارس فعال هســتند که از طریق یک تفاهم نامه 
می توانیم در ســاعت های تعطیلی مدارس از ظرفیت 
آنان اســتفاده و از آنها دعوت کنیــم تا مروج ورزش 

همگانی باشند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان همچنین 
در خصوص اوقات فراغت جوانان نیز اظهار کرد: حدود 
65 درصــد از جمعیت کشــور مــا در پنجره طالیی 
جمعیت و یا به عبارت دیگر در ســنین کار قرار دارند 
که ما باید از این ویژگی جوان بودن جمعیت کشــور 
به عنوان یک فرصت اســتفاده کنیم و با اســتفاده از 

ظرفیت خود جوانان برای آنان برنامه ریزی کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به اهمیت بسیار 
بــاالی اوقات فراغت جوانان اگــر در این حوزه برنامه 
داشته باشیم، یک ضرورت است و می توان از بسیاری 
از آســیب های اجتماعی جلوگیری کرد اما اگر بدون 
برنامه باشــیم همین حوزه برای ما یک تهدید خواهد 
بود ضمن اینکه از دســتگاه ها تقاضا می کنم در بحث 
اوقات فراغت، مهارت آموزی کــودکان و جوانان را در 

دستور کار خود قرار دهند.
پارک های  تمام  در  پيست دوچرخه سواری   *

بانوان استان همدان ایجاد شود
مدیرکل امور بانوان اســتانداری همدان نیز با بیان 
اینکــه اولویت مــا در حــوزه ورزش همگانی مناطق 
کم برخوردار و حاشــیه ای هســتند، اظهــار کرد: در 
حوزه ورزش همگانی 388 هزار نفر بانوان مشــارکت، 
روســتایی هزار و 150 نفــر و 28 هزار و 701 نفر نیز 

ورزشکاران سازمان یافته شهری ما هستند.
ربیعــه علی محمدی ادامه داد: آمایش رشــته های 
ورزشــی اداره کل ورزش و جوانــان در بخش بانوان 
16 رشــته با اولویت جودو، دو ومیدانــی، قایق رانی، 
شمشیربازی و... است ضمن اینکه 151 باشگاه ورزشی 
مخصــوص بانــوان در بخش خصوصی و 14 باشــگاه 
ورزشی در بخش دولتی در سطح استان فعال هستند.

وی تصریــح کرد: با همکاری شــهرداری از فضای 
ســبز شهری برای ورزش بانوان استفاده شود و پیست 

دوچرخه ســواری برای تمام پارک های بانوان استان با 
همکاری شــهرداری و اداره کل ورزش و جوانان ایجاد 

شود.
خانه   50 برای  ورزشــی  تجهيزات  ارسال   *

ورزش روستایی
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز با اعالم 
اینکه 50 روستا در استان از هفته آینده صاحب خانه 
ورزش می شوند، ادامه داد: با همکاری هیأت روستایی 
و بومــی محلی اســتان، تجهیزات حــدود 50 خانه 
ورزش به صورت همزمان در اســتان ارســال می شود 
کــه امیدواریم این اقدام مقدمه ای برای انجام کارهای 

بیشتر باشد.
محســن جهانشــیر تصریح کرد: روســتاها منبع 
غنی اســتعدادهای ورزشی هستند که می توان آنها را 
شناســایی کرد و از ورزش همگانی به عرصه قهرمانی 

سوق داد.
وی اظهار کرد: ما اعــالم آمادگی می کنیم که هر 
واحدی )دســتگاهی( که بتواند یک فضای بالاستفاده 
در مناطق کمتر توســعه یافته را بــرای ایجاد فضای 
ورزشــی معرفی کنــد و در اختیار قــرار دهد، ما نیز 
تجهیزات الزم را فراهــم می کنیم که مهم ترین حوزه 
ما در این زمینه آموزش و پرورش است که حدود 85 

فضا اعالم آمادگی کرده است.
رئیس هیــأت ورزش هــای همگانی همــدان نیز 
خاطرنشــان کرد: ســه همایــش بزرگ پیــاده روی 

خانوادگی در شهرستان های همدان برگزار می شود.
هادی ســبزواری ادامــه داد: ایــن همایش ها در 
راستای توســعه ورزش همگانی و با پخش تلویزیونی 

در ماه های آینده اجرا خواهند شد.
وی تصریح کرد:  برای رســیدن به مشــارکت 50 
درصدی مــردم در ورزش همگانی بایــد کمیته های 
تخصصی فعال شــوند تــا برنامه ریــزی مطلوب برای 

رسیدن به این مهم تحقق یابد.
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان نیز در این شورا گفت: سال گذشته 

در حوزه ورزش محالت یا ورزش شهروندی پنج هزار 
نفــر در رشــته های مختلفی چون فوتبــال، هندبال، 

کشتی و... در سطح محالت پوشش داده شدند.
سعید خوشــبخت تصریح کرد: امســال نیز عالوه 
بر افزایــش دو برابری بودجــه ورزش محالت، تعداد 
رشــته ها در حوزه بانوان و ورزش هــای خانوادگی دو 

برابر شده است.
وی با اشــاره بــه هم افزایی شــکل گرفته بین 
دســتگاه های متولی خاطرنشــان کرد: امسال این 
آمادگــی را داریم تــا تعداد افراد تحت پوشــش 
ورزش محــالت را از پنــج هزار نفــر به 10 هزار 

برسانیم. نفر 
خوشــبخت با تأکید بر اینکه شهر همدان از لحاظ 
امکانــات برای توســعه ورزش همگانی این ظرفیت را 
دارد که پیشــرو باشد، افزود: در بخش فوتبال محالت 
با پوشــش ســه هزار نفری، کمیته مردمــی رایگانی 
شکل گرفته اســت که تا 8 ماه بچه ها را سازمان دهی 
می کند و در بخش بزرگســال و در حاشــیه شهر نیز 
برای کسانی که درگیر اعتیاد هستند و یا بدسرپرست 
هستند توســط نهادهای اجتماعی تسهیالتی در نظر 

گرفته می شود.
معاون جوانــان اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
همــدان نیز خاطرنشــان کرد: طبق آمــار 219 هزار 
جوان پسر، 211هزار جوان دختر و مجموعاً 430 هزار 
جوان در اســتان همدان داریم کــه نیازمند یک نگاه 

ویژه هستند.
محرم روزبه تعداد برنامه های فراغتی سال گذشته 
را هشــت هزار و 765 برنامــه و در 10 محور از جمله 
گردشگری رسانه ای، گردشگری مهات آموزی، زیارتی، 
ســیاحتی و فضای مجازی عنــوان کرد و گفت: تعداد 
پایگاه های اعالم شــده در ســطح 16 دستگاه نیز سه 
هزار و 896 پایگاه بوده است که در این میان آموزش 
و پرورش و کمیته امداد بیشــترین پایگاه را داشته اند 
ضمــن اینکه برای ســال 98 نیــز 44 درصد فضای 

فراغتی پیش بینی شده است.
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رئيس جمهور  جهان:  و  ایران  گروه  هگمتانه، 
گفت: امروز اینســتکس تنها ساز و کاری بدون 
پول است و اینســتکِس توخالی به هيچ دردی 
نمی خورد، اما اگر اینســتکس فعال شده و پول 
فروش نفت ایران به آنها به واســطه آن حاصل 
شــود با وجود ایرادات آن، می توان تا حدی آن 

اقدام را قبول کرد.
حجت االسالم حسن روحانی دیروز در جلسه هیأت 
دولت گفت: آمریکایی هــا آتش بازی در منطقه را یک 
ســال اســت که آغاز کرده اند و در حالی که به دنبال 
آتش افروزی هستند، می گویند بازی با آتش خطرناک 

است!
وی، برجــام را به نفع همه ملت ها، منطقه و جهان 
دانســت و با تأکید بر اینکه بهتریــن راه برای آمریکا 
بازگشت از خطای خود است، تصریح کرد: اگر آمریکا 
از کلمــه آتش خیلی می ترســد پس نباید شــعله  را 
روشــن کند و خاموش کردن این آتش تنها بازگشت 

به تعهدات و مصوبات سازمان ملل است.
رئیس جمهور تأکید کرد: خاموش کردن این آتش 
تنها بازگشت به تعهدات و مصوبات سازمان ملل است 
و اگر نخواهند که به این تعهدات بازگردند، جمهوری 
اســالمی ایران همانطور که پیــش از این اعالم کرده، 

رأس 60 روز، اقدامات بعدی را انجام خواهد داد.
روحانــی با بیان اینکه این روزهــا به نکات جالبی 
از ســوی آمریکایی ها رسیده ایم، گفت: آنها تا به امروز 
برجام را توافقی بد می دانســتند و در این شرایط اگر 
ایــران بخواهد از ایــن توافق فاصله بگیــرد، آنها باید 
خوشحال باشند، اما امروز که جمهوری اسالمی ایران 
مقداری از این توافق فاصله گرفته است، ناراحت بوده 

و داد و فریادشان در جهان بلند شده است.
وی با اشــاره به اینکه طرف های ایــران در برجام 
پیوسته در حال توصیه به ایران برای ماندن در برجام 
هستند، ادامه داد: اگر این توافق خوب است، چرا اروپا 
و آمریکا به تعهدات و وظایف خود در این توافق عمل 
نمی کنند و اگر این توافق بد است، چرا وقتی که ایران 
می خواهد براســاس توافق به بخشی از تعهدات خود 

عمل نکند، در دنیا سر و صدا می کنند؟
رئیس جمهور تأکید کرد: بســیار باعث تعجب است 
کــه اروپا در حالی که می بیند ملتی 82 میلیونی برای 
تأمین نیازهای ضروری خود با مشــکل مواجه است، 
ســکوت کرده و یک سال اســت که سخن نمی گوید؛ 
اینهایی که مدعی حقوق بشر و طرفداری از انسان های 
بی گناه و زن، مرد، پیرمرد و کودکان هســتند، چرا با 
صراحت این اقدام آمریکا را محکوم نکرده و در راستای 

جبران آن کاری نمی کنند؟
روحانی با اشــاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران 

با ارســال نامه برای سران پنج کشور اروپایی و انتشار 
بیانیه رسمی اعالم کرده که برای حفظ برجام تعهدات 
خود را کاهش می دهد، گفــت: اقدام ایران در کاهش 
تعهدات بــرای ضربه زدن به برجام نیســت، بلکه در 
راستای حفظ برجام اســت؛ چرا که معتقدیم که اگر 

اقدامی انجام ندهیم، برجام از بین خواهد رفت.
وی افــزود: به خاطــر آنکه طرف هــای مقابل به 
تعهــدات خود عمل نکردند و بــه این ترتیب برجام از 
بین نــرود، متقاباًل تعهدات خود را کاهش می دهیم تا 

این ساختمان بتواند متعادل بوده و حفظ شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر امروز در غنی سازی 
از مرز 300 کیلو عبــور کرده ایم و ادامه خواهیم داد، 
تنها برای حفظ برجام است، خاطرنشان کرد: همانطور 
که اعالم کرده ایم، اگر طرف های مقابل به تعهدات خود 
بازگردند، بازگشت ایران به شــرایط توافق به سرعت 
انجام خواهد شــد و اگر تولید باالیی هم انجام دهیم 
در مدت کوتاهی آن را به کشــوری دیگر مانند روسیه 

فروخته و در قبال آن کیک زرد دریافت می کنیم.
روحانــی با بیان اینکه ایران اعــالم کرده در تولید 
آب ســنگین به 130 تن تعهدی ندارد و ممکن است 
افزایش داشــته باشــد، اظهار کرد: اگر شرایط توافق 
حاصل شود بازگشت به زیر 130 تن هم خیلی سریع 

می تواند انجام شود.
وی با اشــاره به اینکه تمــام اقداماتی که ایران به 
واســطه عدم پایبندی طرف های مقابــل به تعهدات 
برجام، انجام می دهد به ســرعت قابل بازگشت است، 
گفت: ایران هرگز قصد لجبازی با دیگران و برهم زدن 
توافــق را ندارد، کما اینکه طرف هــای مقابل به هیچ 
عنوان نمی توانند به اقدامات ایران ایرادی بگیرند، چرا 
که ایران در پاســخ به درخواست های مکرر سران اروپا 

چندین بار مهلت های مقرر را تمدید کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسؤوالن اروپایی حتی 
به آنچه که به ایران در این مدت برای حل مشــکالت 
قول داده و توصیه کرده اند، عمل نکرده اند، خاطرنشان 
کــرد: ایران در این مدت به هیــچ عنوان عجله نکرده 
اســت و مردم بدانند که لحظه ای در برجام احساسی 
عمل نکــرده و کاماًل براســاس منطــق و عقل اقدام 

کرده ایم.
روحانی افــزود: صبر جمهوری اســالمی ایران به 
تعبیر برخی از رهبران دنیا صبری راهبردی بوده است 
و امروز بعد از یک ســال کنار گذاشتن برخی تعهدات 

بازگشت پذیر قابل اعتراض نیست.
وی با بیــان اینکه اگر برجام توافقی خوب اســت 
همه باید نسبت به آن متعهد باشند، گفت: طرف های 
مذاکره کننــده در برجام خود به تعهداتشــان پایبند 

نیستند، اما نسبت به ایران همواره اعتراض دارند.

رئیس جمهور ساز و کار مالی اروپایی ها )اینستکس( 
را تاکنون تنها اقدامی نمایشــی دانست و افزود: امروز 
اینســتکس تنهــا ســاز و کاری بدون پول اســت و 
اینســتکِس توخالی به هیچ دردی نمی خورد، اما اگر 
اینســتکس فعال شده و پول فروش نفت ایران به آنها 
به واسطه آن حاصل شود با وجود ایرادات آن، می توان 

تا حدی آن اقدام را قبول کرد.
روحانی با اشــاره به اینکه اگر اقدام عملی از سوی 
طرف های مقابل انجام نشود، ایران از 16 تیر اقدامات 
بعدی را انجام خواهد داد، گفت: در 16 تیرماه ســطح 
غنی ســازی ایران دیگر 3.67 نخواهد بود و این تعهد 
را کنار گذاشــته و به هر مقداری که ضرورت و نیاز ما 

باشد، ارتقا خواهیم داد.
وی افزود: از 16 تیر اگر طرف های مقابل به تمامی 
تعهدات خــود طبق زمان بندی عمــل نکنند، رآکتور 
اراک به شــرایط ســابق یعنی شــرایطی که آنها ادعا 
می کردنــد خطرناک بوده و می توانــد پلوتونیوم تولید 
کند، بازخواهد گشت؛ مگر اینکه در مورد رآکتور اراک 

آنها به تمامی تعهدات خود عمل کنند.
رئیس جمهــور تأکید کرد: توصیــه ایران به اروپا و 
آمریکا، بازگشت به منطق، میز مذاکره، تفاهم، احترام 
به قانون و احترام به مصوبات شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد اســت و در این شرایط همه باید به برجام 

عمل کنند.
روحانی بــا بیان اینکه ایران تا زمانی که طرف های 
مقابل به برجــام متعهد بوده و صد درصد به آن عمل 
کنند، متقاباًل این کار را خواهد کرد، گفت: امروز ملت 
ایران اقدامات دولت و مســؤوالن را منطقی و صحیح 

می دانند.
وی افــزود: نمی توانســتیم در برابر بی عملی طرف 
مقابل ســاکت بمانیم و به همین دلیــل این اقدامات 
را به انجام رسانده ایم، اما طرف های مقابل باید بدانند 
که هر ساعتی که به برجام بازگردند، ما هم بازخواهیم 
گشــت؛ ما هنوز در برجام هستیم و تمام اقداماتی که 

انجام می دهیم نیز در راستای حفظ برجام است.
روحانی با اشــاره به وقوع حوادثی در دی سال 96 
در داخل کشــور و شــروع تهدیدات از سوی آمریکا، 
افــزود: دولت از دی 96 تا به امــروز که 18 ماه از آن 
می گذرد وارد فاز جدیدی شــد و مردم در این مدت با 
ســختی زندگی کردند و اگر مــردم گله دارند، حق با 
آنهاســت و اگر تصور می کنند کــه دولت باید بیش از 
ایــن کار می کرده، باید بگویم که شــهادت می دهم با 

همه توان خود کار کردیم.
وی با بیان اینکه دولت با همه توان خود برای رفع 
مشــکالت اقدام کرده اســت، گفت: اجازه ندادیم که 
شــرایط ســخت در زندگی مردم به نقطه ای برسد که 

زندگی برایشــان غیرقابل تحمل شود و در این زمینه 
همه دســتگاه ها از جمله وزارتخانه های خارجه، نفت، 
صنعت و کشــاورزی و بانک مرکزی تالش های زیادی 

کردند.
رئیس جمهــور ادامــه داد: تالش دولت در مســیر 
کاهش مشکالت مردم به گونه ای بوده که امروز دشمن 
از نقشــه و توطئه قبلی خود بــرای زمین زدن مردم، 
دولت و نظام به طور کامل مأیوس است و آمریکایی ها 
و دیگران امروز فهمیده اند که اشــتباه کرده اند و این 
موضوعی اســت که برخی از ســران و رهبران دنیا در 
مالقات های عمومی و خصوصی به بنده اعالم کرده اند.

روحانی افزود: معتقدم دولت، قوای دیگر و نیروهای 
مســلح تحت هدایت مقام معظم رهبری، می توانیم از 
امروز حرکت را به سمت 55 ماه گذشته شروع کنیم؛ 
البته این کار نیاز بــه وحدت و تالش فراوان دارد، اما 

شدنی است.
وی ادامــه داد: امــروز عالمت هــای خوبــی را در 
بخش های مختلف مشــاهده می کنیم. تورم کشور در 
اردیبهشت از فروردین و در خرداد از اردیبهشت کمتر 
است، به گونه ای که اگر در فروردین تورم باالی 4 بوده 
در اردیبهشت حدود 2.5 و در خرداد 0.8 درصد شده 

است و روند صعودی رشد تورم کاهش یافته است.
رئیس جمهــور تصریح کرد: براســاس عالئمی که 

در دو، ســه ماهه ابتدایی امسال مشــاهده می کنیم، 
می توانیم امسال شاهد رشد اقتصادی مثبت در کشور 

باشیم.
روحانــی بــا بیــان اینکه امــروز مردم با نشــاط 
بیشــتری در زمینــه تولیــد تالش می کننــد، گفت: 
براســاس آمارهایی که در بخش های مختلف، از جمله 
کشاورزی، ارائه می شود، تمام شاخص ها رشد مثبت را 
نشــان می دهد و در دیگر بخش ها حرکت های خوبی 
آغاز شده که می توان به واسطه آنها شاهد تحول مثبت 

در همه بخش ها باشیم.
وی با بیان اینکه امروز بازار ســرمایه شــکوفا بوده 
و نرخ ارز در ثبات نســبی بســر می برد، گفت: امروز 
روابط ما با دوســتانمان در سطح بین الملل گسترده تر 
و بهتر از گذشــته است و امیدوارم با همکاری و تالش 
همگانی، مســیر تعالی کشور را پیش برده و دشمن را 
مجبور بــه احترام به قانون، منطق و ملت بزرگ ایران 

خواهیم کرد.
رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به ســالگرد فاجعه بزرگ حمله ناو آمریکایی 
وینســنس به هواپیمای مســافربری ایران در 12 تیر 
ســال 67، گفت: این حادثه بســیار برای ملت ایران 

بهت آور و تعجب برانگیز بود.
روحانــی ادامه داد: ایــن ادعــای آمریکایی ها که 

هواپیمای مســافربری ایرباس با مشــخصات فیزیکی 
و مســیر مشــخص پروازی که طی کرده بود را با یک 

جنگنده اف14 اشتباه گرفته بودند، مضحک است.
وی افــزود: اگر آمریکایی ها اعالم می کردند که این 
هواپیما را با یک فانتوم اشتباه گرفتند شاید قابل قبول 
بــود، اما اینکه خود آنها اعــالم کردند، این هواپیما را 
با یک جنگنده اف14 که تنهــا برای رهگیری هوایی 
استفاده می شــود و قابلیت حمل موشک هوا به زمین 

ندارد، عذری بدتر از گناه است.
رئیس جمهــور با بیــان اینکــه ادعاهــا و توجیه 
آمریکایی ها در حمله به هواپیمای مسافربری ایران به 
هیــچ عنوان از لحاظ علمی قابل قبول نیســت، اظهار 
کرد: آمریکایی ها بخاطر این اشتباهی که انجام دادند، 
نــه تنها از ملت ایران عذرخواهی نکردند بلکه به جای 
تنبیــه فرمانده آن ناو، به او جایزه و مدال دادند و این 
نشــان می دهد که جنایت کردن بــرای آمریکایی ها 
کاری ســاده و آسان اســت که با وجود کشته شدن 
290 مسافر بی گناه، عین خیالشان نباشد و بخواهند با 

جمالتی واهی از آن عبور کنند.
روحانی با اشاره به اینکه امروز آمریکایی ها جنایتی 
باالتــر از آن را علیه 82 میلیون نفــر از مردم مظلوم 
و فرهیختــه ایران انجام می دهنــد، گفت: اقدام امروز 

آمریکا در اعمال تحریم ها، کاماًل تروریستی است.

ها ا   ای
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صنعت،  مدیر  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
بر ضرورت  تأکيد  بــا  معدن و تجارت رزن 
شده  توليد  موزایيک  تجاری  نشان ســازی 
تجاری  نشان ســازی  گفت:  منطقه  این  در 
موجب  این صنعت  و شناسنامه دار شــدن 
توسعه بازارهای فروش و ایجاد ارزش افزوده 

می شود.
محمــد ســهیلی اظهــار کــرد: رزن یکی از 
قطب های تولید موزاییک کشور محسوب می شود 
و فعــاالن این رشــته دارای مهــارت و تخصص 

ویژه ای هستند که نیاز به ساماندهی دارند.
وی تعداد واحدهای موزاییک سازی پروانه دار 
در این شهرستان را 215 واحد اعالم کرد که زیر 
نظر شــرکت تعاونی و اتحادیه مربوطه مشغول به 
تولید هستند و حدود دو هزار نفر در این زمینه به 
طور مستقیم و یا با واسطه مشغول به کار هستند.
ســهیلی با بیان اینکه موزاییک سازی حدود 
نیم قرن در این شهرستان سابقه دارد، خاطرنشان 
کرد: روستای َورقستان خاستگاه اصلی این صنعت 
است که 95 واحد تولیدی را درخود جای داده و 

برای 380 نفر از اهالی شغل ایجاد کرده است.
مدیر صنعت، معدن و تجــارت رزن یادآوری 
کرد: این صنعت قابلیت اشتغالزایی، پویایی و رشد 
اقتصادی، صادرات و ارزآوری برای استان همدان 
را دارد، با این وجود بدون هیچ نشــان تجاری به 

سراسر نقاط کشور عرضه می شود.
سهیلی گفت: توســعه بازارهای فروش داخلی 
و خارجی و فراهم کردن صــادرات این محصول 
پیش از هــر چیز نیازمند نشان ســازی تجاری و 

شناسنامه دار شدن است.
وی با اشــاره به قیمت پایین موزاییک نســبت 
به ســرامیک و ســنگ افزود: این محصول به دلیل 
بهره منــدی از چنیــن ویژگی هایــی همچنان در 
بازارهای داخلی و خارجی مشتری های فراوانی دارد.

بــه گفته مدیر صنعت، معــدن و تجارت رزن 
ماهانه بــه طور میانگیــن 480 هــزار مترمربع 
موزاییــک در طرح و رنگ هــای متفاوت در رزن 
تولیــد و در ســاختمان ســازی و ســنگ فرش 
محوطه ها مصرف می شــود که تأثیر بسیاری در 

اقتصاد ساکنان این منطقه دارد.

ا 114 نها
انی ی ی  ت ه

هگمتانه، گروه رویداد: عروس تویسرکانی 
در اقدامــی نمادیــن و جالب بــه منظور 
فرهنگ سازی و توجه به حفظ و توسعه منابع 
طبيعی و ترویج فرهنگ درختکاری، مهریه 
خود را کاشت 114 اصله نهال قرار داده است.
بــه گــزارش هگمتانــه بــه نقــل از پایگاه 
اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان همدان، پــدر داماد اظهار کرد: کاشــت 
درخت یک سنت حسنه و باقیات صالحات است؛ 
بنابراین با پیشنهاد اینجانب و پذیرش این موضوع 
توسط خانواده عروس، این موضوع در عقدنامه به 

عنوان مهریه ثبت شد.
به اعتقــاد مدیر منابع طبیعــی و آبخیزداری 
تویســرکان، فعاالن در این حــوزه باید در زمینه 
ترویج فرهنگ درختکاری پیشگام شوند تا بتوانند 
دیگر افراد را به این امر نیک و پســندیده تشویق 

کنند.
کامران کیانــی گفت: در آموزه های دینی ائمه 
اطهار)ع( بر کاشت درخت سفارش و تأکید فراوان 

شده است.
کیانی گفت: اهمیت و مزایای کاشت درخت بر 
هیچکس پوشیده نیست؛ پس باید در کنار کاشت 
نهال برای حفظ و حراست از آن نیز همت گمارد؛ 
چرا که درخت به مثابه ریه های زمین اســت که 
موجب سرسبزی و شــادابی، پاکی و لطافت هوا، 
سرزندگی، نشــاط و شــادابی و زیبایی طبیعت 

می شود.
وی ابراز امیــدواری کــرد خانواده ها به جای 
معطوف شــدن بــه مســائل مادی در مراســم 
خواســتگاری به موضوعاتی که منجــر به ترویج 
فرهنــگ حفظ طبیعــت برای نســل های آینده 

می شود نیز توجه داشته باشند.
مدیر منابع طبیعی تویســرکان با بیان اینکه 
وســعت عرصه های طبیعی زیر پوشش این اداره 
88 هزار هکتار اســت که 13 هــزار هکتار از آن 
ذخیره گاه های جنگلی و جنگل های طبیعی است، 
اضافه کــرد: همچنین 282 هکتــار جنگل های 

دست کاشت در این شهرستان وجود دارد.
کیانی افزود: عمده تریــن درختان موجود در 
عرصه های طبیعی تویسرکان شامل سماق، بادام 

وحشی، ارژن و گالبی وحشی است.
وی ادامــه داد: عملیات آبخیزداری در شــش 
زیر حوزه شهرســتان تویسرکان در حال اجراست 
و امسال سه حوزه آبخیز به آنها افزوده شد که از 
محل اعتبار صندوق توسعه ملی اجرایی می شود.

: ا آ تا ا ه ا  ی  ا

کاه مر و میر در اسدآباد
ا  ی ا ت  ی ا  ار   نا آ

ا آ ر ا ا  ی 0 

ثبت  مدیر  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
احوال شهرستان اسدآباد با اشاره به کاهش 
بيشترین  گفت:  اســدآباد،  در  مير  و  مرگ 
اثر سکته  بر  فوتی ها در شهرستان اسدآباد 

قلبی و مغزی، تصادفات و سرطان است.
نادر ابراهیمی با ارائه گزارش سه ماهه نخست 
امســال اظهار کرد: در طی این مدت 341 نفر در 
اسدآباد متولد شدند که از این تعداد، 177 نفر به 
جمعیت شــهری و 164 نفر به جمعیت روستایی 

مربوط است.
وی گفت: میزان متولدین در سه ماهه نخست 
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درصد بود که دو درصد کاهش داشته است.
مدیر ثبت احوال شهرســتان اســدآباد با بیان 
اینکــه در مهلت قانونی ثبــت تولد که یک تا 15 
روزه اســت، 99.6 درصد بوده است. افزود: میزان 
تولد در ســال گذشــته هزار و 524 نفر بوده که 
802 مورد مربوط به حوزه شهری و مابقی مربوط 

به روستایی است.
وی تصریــح کرد: هزار و 524 مورد والدت در 
مهلت قانونی ثبت شــده که تفاضل آن 207 بوده 

است.
ابراهیمی گفت: در ســه ماهه ابتدای امســال 
124 مــورد فوتی در اســدآباد داشــتیم که در 
مقایسه با سه ماهه ابتدای سال گذشته میزان دو 
درصد کاهش داشته و جمعیت شهری و روستایی 

برابر است.
مدیر ثبت احوال شهرستان اسدآباد از کاهش 
چهار درصدی فوتی ها در اسدآباد خبر داد و گفت: 
از 542 مورد فوتی 282 مورد مربوط به جمعیت 
شــهری و 260 نفر مربوط به جمعیت روستایی 

بوده است.
وی عامل فوت در شهرســتان اسدآباد را ناشی 
از عوامل غیر طبیعی دانســت و گفت: بیشترین 
فوتی ها در شهرستان بر اثر سکته قبلی بوده است 

که زیر 50 سال سن را شامل می شود.

ی ا ا ا ا 400  
ا   ت  

ا آ ی  ا  ت

بنياد  مدیر  گروه شهرســتان:  هگمتانه، 
مســکن انقالب اسالمی شهرستان اسدآباد 
از ابــالغ 400 فقره وام احداثی و تعميری به 
منازل مسکونی تخریب شده این شهرستان 

در سيالب فروردین امسال خبر داد.
محمدکرم معصومی اظهار کرد: در بارندگی های 
فروردین امسال یک هزار و 791 مسکن شهری و 
روستایی تخریب شد که از این تعداد مساکن، یک 
هزار و 227 واحــد نیازمند احداث دوباره و 564 

واحد نیاز به تعمیر مجدد دارند.
وی با اشــاره به ابالغ 300 فقــره وام احداثی 
برای مســکن های تخریب شــده این شهرستان 
در بارندگــی فروردین افزود: در این راســتا برای 
مسکن های روستایی تسهیالت الزم تا سقف 40 
میلیون تومان و 10 میلیون تسهیالت بالعوض و 
برای مسکن های شهری تا ســقف 50 میلیون با 
12 میلیون تســهیالت به صورت بالعوض در نظر 

گرفته شده است.
معصومی با بیان اینکه پروانه و نقشه روستایی 
در این راســتا تــا 50 متــر به صــورت رایگان 
خواهــد بود، تصریــح کرد: در حــال حاضر این 
تعداد تســهیالت ابالغی برای دریافت تسهیالت 
بــه بانک ها معرفی شــده اند و برخــی از دریافت 
کننــدگان این تســهیالت کار احداث مســکن 

تخریب شده خود را آغاز کرده اند.
وی اضافــه کرد: عالوه بر اختصاص 300 فقره 
ســهمیه احداثی، 100 فقره نیز سهمیه تعمیری 
برای مســاکن تخریبی در بارندگی های فروردین 
به این شهرســتان اختصاص یافته که این تعداد 
سهمیه به بانک های عامل برای دریافت تسهیالت 

معرفی شده اند.
مدیر بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان 
اســدآباد در پایان خاطرنشــان کرد: 10 میلیون 
تومان با نرخ ســود چهار درصــد و 2.5 میلیون 
تومان تســهیالت بالعوض، تسهیالت اعالم شده 

برای مساکن تعمیری در این راستا خواهد بود.

: تا ر ا

ـر استان در رزن کمترین آمار 
دادســتان  شهرســتان:  گروه  هگمتانــه، 
شهرســتان رزن گفت: شهرستان رزن کمترین 

آمار جرم را در بين شهرستان های همدان دارد.
علی محمدی تصریح کرد: در یک ســال گذشــته 
بیــش از پنج هــزار و 913 فقره پرونــده قضایی در 

شهرستان رزن مختومه شده است.
وی با اشــاره به اینکه از تیر ماه سال 97 تا تیرماه 
ســال 98 در دادســرا پنج هزار و 782 فقره ورودی 
پرونــده داشــته ایم، افــزود: در این مــدت عالوه بر 
رسیدگی پروندهای ســال 92 بیش از 200 پرونده از 

پرونده های سال گذشته مختومه شده است.
محمدی با بیان اینکــه موادمخدر جزء جرایم اول 
شهرستان رزن اســت، گفت: در این ارتباط در ظرف 

یک ســال بیش از 84 کیلو و 881 گرم تریاک، 112 
کیلــو و 645 گرم گــراس و گل، دو کیلو و 441گرم 
شیشــه و هروئین در شهرســتان رزن کشف و ضبط 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: مواد مخدر بــا 744 پرونده 
جزء رتبه اول تخلفات شهرستان رزن است که پس از 
آن ضــرب و جرح عمدی با 369 پرونده، توهین 195 
فقره پرونده، تهدید با 157 فقره، تخریب 129 و ترک 
انفاق 83 فقره به ترتیب بیشــترین پرونده های قضائی 

شهرستان رزن است.
دادستان شهرستان رزن متوسط زمان رسیدگی به 
پرونده ها در شعبه دادیاری و تحقیقات را کمتر از 71 
روز عنوان کرد و ادامه داد: در شــعبه بازپرســی هم 

متوسط زمان رسیدگی 106روز است.
وی با اشاره به آمار زندانی ها شهرستان رزن گفت: 
250 نفر درخصوص مــواد مخدر، دو نفر پرونده قتل، 
هشت نفر آدم ربایی و 17 نفر به دلیل جرایمی همچون 

توهین در زندان به سر می برند.
محمــدی با اشــاره بــه تأکیــدات رئیس قوه 
افزود: در  قضائیــه درخصوص حقــوق عامه نیــز 
ارتباط خألهایی در شهرســتان داشــتیم که  این 
مجموعه دادگســتری در این حوزه با جدیت وارد 

است. شده 
وی در ادامه یادآور شــد: با ورود دســتگاه قضا در 
برخــورد جدی بــا چاه های غیر مجــاز موجب بهبود 

ذخایر زیرزمینی شد.

وی با اشــاره به اینکه در طول یک ســال 43 چاه 
غیرمجاز در شهرســتان رزن پلمب یا پر شــده است، 
گفت: در بحث بهداشــت هم مشکالتی در شهرستان 
رزن داشــتیم کــه نزدیک 30 واحد تهیــه غذا مورد 

بازرسی قرار گرفت.
دادستان شهرستان رزن ادامه داد: در این بازرسی ها 
چهار هزار و 200 کیلوگرم گوشت فاسد کشف و ضبط 
شــد و پنج واحد صنفی به دلیل تخلفات بهداشــتی 
پلمب شــدند و بیش از نیم تن مواد غذایی فاســد و 

تاریخ گذشته از سوپرمارکت های شهر کشف شد.
محمدی ادامه داد: شش واحد صنفی قهوه خانه به 
دلیل ارائه قلیان و عدم رعایت نکات بهداشــتی پلمب 

و تذکر داده شد.

ت   گ 409 
ت  ا ا آ ا را 

ا ی ت

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر راهداری و 
حمل و نقل جاده ای تویسرکان از لکه گيری 409 
مترمربع از راه های آســفالته این شهرستان در 

سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، ابراهیم 
نانکلــی اظهار کرد: این اقدام به منظور لکه گیری و پر 

کردن چاله های موجود در جاده های اصلی و روستایی 
تویسرکان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشــاره به اینکه یکی از مشــکالتی که در استان 
همدان به لحاظ وضعیت آب و هوایی با آن مواجه هستیم، 
خرابی سطح رویه راه ها است، افزود: زمستانی سرد و تابستان 
نســبتاً گرم موجب تشدید در سرعت و میزان خرابی رویه 
آسفالت شده که به منظور رفع این مشکل هر ساله اقداماتی از 

جمله روکش آسفالت، لکه گیری و چاله پرکنی انجام می شود.
نانکلی ریزش برداری از جاده های این شهرســتان 
را از دیگــر اقدامات انجام شــده در این مدت عنوان و 
اضافه کرد: از ابتدای امســال در عملیات مختلف 180 
مترمکعب ریزش برداری در محور تویسرکان -خیرآباد، 
اشتران، دوالیی، احمدآباد به دلیل شرایط جوی، بارش 

برف و باران و ریزش کوه انجام شده است.

: ا تا  ر ا ی آ  

راه اندازی طرح هتلداری در حوزه گردشگری حمایت همه جانبه را می طلبد
هگمتانه، گروه رویــداد: مدیرکل آموزش و 
پرورش اســتان از مرکز هتلداری و گردشگری 

غرب کشور بازدید کرد.
به گــزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان همدان، 
در راســتای تقویــت مشــارکت همه جانبه ســایر 
دســتگاه های مرتبط در توسعه صنعت گردشگری و 
مدیر کل آموزش و پرورش استان به همراه مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان از بخش های مختلف 

این مرکز بازدید کرد.
مدیــر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
در این بازدید بــا تأکید بر ایجاد انگیزه و مشــارکت 
دانش آموزان در آموختن این صنعت بیان کرد: صنعت 
گردشــگری یکی از منابع پردرآمد در دنیا محســوب 
می شــود که این منبع می تواند در ایجاد اشتغال، رشد 
بخش خصوصی و حرکت در مســیر توسعه اقتصادی 

مؤثر واقع شود.
وهب مختاران با بیان اینکه این مجموعه بزرگترین 
مدرســه هتلداری کشور اســت، یادآور شد: این مرکز 
باید محلــی مطمئن و مؤثر برای کارآموزان باشــد تا 
بتوانیم افرادی دارای مهارت در حوزه گردشــگری به  

منظور فعالیت در این بخش آموزش دهیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز ضمن بازدید 
از بخش های مختلف مرکز هتلداری و گردشگری غرب 
کشــور گفت: راه اندازی این طرح در حوزه گردشگری 

حمایت همه جانبه را می طلبد.
از رموز موفقیت، پیشرفت  محمد پورداوود یکی 
و توســعه اقتصادی استان را در گرو تقویت صنعت 
گردشــگری دانســت و افزود: با تشــویق و هدایت 
دانش آمــوزان جهــت بازدیــد از این مرکــز باید 
موجبــات انگیزه فراگیــری این حرفــه را در آنها 

کنیم. دوچندان 

هار شهرداری قه  ا من ت ام ل و فرع در سه ماه نخ ابر ا آسفالت م

هگمتانه، گروه رویداد: سرپرست منطقه چهار 
شــهرداری همدان از مناسب سازی معابر سطح 
منطقه چهار با بيش از شــش هزار تن آسفالت 
به منظور تســهيل عبور و مرور شهروندان خبر 
داد و گفت: در سه ماه نخست امسال، این معابر 

روکش، لکه گيری و آسفالت شد.
مجید یوسفی نوید اظهار کرد: آسفالت معابر اصلی 
و محلــی در راســتای بهبود محیط شــهری و تردد 
آسان شهروندان یکی از اولویت های کاری در منطقه 
و مــورد اهتمام مدیریت و همــکاران منطقه بوده و 

مورد تأکید شورای اسالمی شهر و شهردار است.
وی گفــت: بــا توجه به ســطح گســترده و کم 
برخــوردار منطقه، آماده ســازی و آســفالت معابر 
از خواســته های اصلی مردم و نیــز از اولویت های 

است. منطقه 
سرپرست منطقه چهار شهرداری همدان ارتقای 
کیفیت آســفالت معابــر را یکی از عوامــل بهبود 
زیرســاخت های معابر شهری دانست و تصریح کرد: 
در این راســتا عملیات زیرسازی و روکش آسفالت 
در ســطح منطقه با پخش بیش از شــش هزار تن 
آســفالت و صرف اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال 

شد. اجرایی 
دکتر یوســفی نوید با اشــاره بــه اینکه اجرای 
پروژه های اثرگذار عمرانی و خدماتی از اولویت های 
اجرایــی منطقــه اســت، خاطرنشــان کــرد: تمام 
خیابان هــا و محالت دارای اولویــت این منطقه که 
در برنامــه و بودجه قرار دارد در صورت تحقق منابع 

درآمدی با میزان 23 هزار تن انجام خواهد شــد.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین به منظور تسریع 
عملیــات و پاســخگویی مناســب مدیــران نواحی 
بــا همکاری واحــد فنی منطقه نســبت به بازدید و 
جمع بندی درخواست های مردمی اقدام نموده است.

وی افــزود: در جهــت انجــام درخواســت ها و 
مشــکالت محل لکه گیری ها و آســفالت مناطق بر 
اســاس مراجعات مــردم به نواحی صــورت خواهد 

پذیرفت.
در این راســتا جهت هر کدام از نواحی پیمانکار 
آســفالت بر اســاس قوانین انتخاب و بر اساس نیاز 
هر ناحیه شــروع به کار خواهند نمــود که این امر 
می تواند تحولی در شــکل مدیریت و پاسخگویی به 

باشد. همشهریان  خواسته 
عالوه بــر پیمانکارهای ســه ناحیه به تناســب 
بودجه جهت انجام آســفالت معابــر اصلی پیمانکار 

به کارگیری خواهد شد. ذیصالح 
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مرمت حمام تاریخی روستای »داق داق آباد« 
کبودراهنگ

ميراث  مدیر  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
کبودراهنــگ از آغاز فــاز دوم مرمت حمام 
تاریخی روســتای »داق داق آباد« خبر داد و 
گفت: سال گذشــته فاز اول مرمت این حمام 

انجام شد.
مهــدی غالمی گفت: فــاز دوم مرمــت حمام 
تاریخی روســتای »داق داق آباد« در کبودراهنگ 
آغاز شده و مرمت فضای بیرونی شامل سبک سازی 
بام و اصالح دیواره بیرونی حمام در فاز دوم اســت 
که مرمت این پروژه شــروع شده و تا یک ماه آینده 

به پایان خواهد رسید.
غالمــی گفت: حمــام »داق داق آبــاد« از آثار 
دوره قاجاریه اســت و سال 80 به شماره 5696 در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه حمام در موقعیت مرکز روستا 
قرار گرفته و در مجاورت مســجد قدیمی و راسته 

بازار روستا بوده و یکی از هسته های اصلی روستا را 
شکل داده اســت، گفت: با گسترش روستا و ایجاد 
محله های جدیــد و خیابان های فراخ به مرور رونق 
رفــت و آمد و تجارت از این محله به محالت جدید 

منتقل یافته و از اهمیت آن کاسته است.
غالمی گفت: حمــام »داق داق آبــاد« همانند 
گونه های حمام ها از فضای هشتی ورودی، سردبینه 
یا رختکن، هشتی میانی، گرم بینه و خزینه آب سرد 

و گرم و همچنین تون تشکیل شده است.
وی با بیــان اینکه تأمیــن آب در این حمام از 
چشــمه روستا بوده و پس از بازسازی حمام و ورود 
آب لوله کشی به روستا از آن برای مصرف در حمام 
استفاده شد، گفت: بنای حمام با مساحتی افزون بر 
280 مترمربع و ارتفاع متوســط از معابر به میزان 
دو متر و 70 ســانتیمتر در فضای پیرامونی با نمای 
آجری مرمت شده و فضاهای داخلی نیز با بند کشی 

و اندود گچ آهک پوشش داده شده است.

ا ن   ار نها ان

آغاز پروژه روشنایی  سراب گيان نهاوند
فرماندار  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
نهاوند از آغاز عمليات اجرایی فاز نخســت 
گيان  اصلی سراب  پروژه روشنایی ســایت 

این شهرستان خبر داد.
مراد ناصری در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی 
روشــنایی ســراب گیان اظهار کرد: با پیگیری های 
صورت گرفته و مســاعدت مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اســتان همدان در خصوص روشــنایی سراب 

گیان تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اجرای روشنایی مسیر دسترسی 
این ســراب طی سال گذشــته گفت: امسال 350 
میلیون تومان از محل اعتبارات گردشگری استان 
برای ســراب گیــان در فاز اول در نظــر گرفته و 
اجرای پروژه روشنایی ســایت اصلی سراب گیان 

آغاز شده است.
فرمانــدار نهاونــد بــا اشــاره به لــزوم تأمین 
زیرساخت های مناسب گردشگری در نهاوند، گفت: 
اعتبار مورد نیاز برای اجرای فاز دوم روشنایی سراب 

گیان در نیمه دوم سال نهایی خواهد شد.

وی تصریــح کــرد: در حال حاضر بــا توجه به 
اقدامــات صورت گرفته در ســراب گیان و ســایر 
تفرجگاه هــا هیچ گونه خأل امنیتی برای اســتفاده 
مردم و مســافران وجود ندارد و بستر برای حضور 
گردشــگران در تمامی ساعات شــبانه روز فراهم 

است.
ناصــری افزود: نهاوند با تمامی امکانات رفاهی و 
خدماتــی و همچنین با بهره گیــری از بیش از 13 
چشمه سراب طبیعی آماده حضور گردشگران است.
وی در پایان از اضافه شدن 20 چشمه سرویس 
بهداشــتی به تعداد موجود در ســراب گیان اشاره 
کرد و گفت: شــهرداری باید نســبت به ساماندهی 
و هدایت آب راه های ســطحی جاری در سراب وارد 

عمل شود.
رضا شــیردره مدیر بــرق نهاوند نیــز اظهار 
کرد: فاز اول روشــنایی ســراب گیــان نهاوند با 
یک هزار و 500 متر شــبکه فشار ضعیف و 65 
پایه روشــنایی تا پایان تیرماه مورد بهره برداری 

گرفت. خواهد  قرار 



با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

88روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان همدانشهـروند گرامي: سامانه تلفني ارتباط مردمي 1526 اداره کل امور مالیاتي استان همدان، آماده دریافت هرگونه پیشنهاد، انتقاد، گزارش فرار مالیاتي و سؤاالت مرتبط با موضوعات مالیاتي مي باشد.
00

روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان همدانروابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان همدان

عمومئ  مناقصه  گهئ  آ
17157

شــهرداری منطقه ســه همدان در نظر دارد اجرای پروژه های زير را، از طريق مناقصه عمومی به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از 
پيمانکاران دارای صالحيت دعوت بعمل می آيد جهت دريافت و تحويل اســناد و اوراق شــرکت در مناقصه به آدرس: همدان، خيابان شهدا، ميدان 

شهيد مفتح ،شهرداری منطقه سه،  واحد فنی و مهندسی –امور قراردادها مراجعه نمايند . 
خاصه شرايط شرکت در مناقصه 

1- حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداری منطقه سه ازتاريخ انتشار اين آگهی تا تاريخ22/ 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 نمايد ســپرده ايشــان به نفع شهرداری ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به 

همين منوال عمل خواهد شد.
4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانکی يا واريز نقدی که می بايستی به شماره حساب 

74011133313332 شهرداری منطقه سه همدان نزد بانک مهر ايران شعبه شهدا واريز گردد.
5- متقاضی بايد بر اساس ظرفيت کاری مورد تأييد از طرف معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری قيمت پيشنهادی خود را ارائه 

نمايد بديهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .
6- کليه هزينه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
8- شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار می باشد.

9- پيشنهادات ارائه شده توسط پيمانکاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
10- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالی شهرداری می باشد.

11- الزم به ذکر اســت هنگام تحويل اســناد داشــتن رتبه مربوطه، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مديرعامل، روزنامه آخرين آگهی تغييرات 
اعضای شــرکت، گواهی ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی الزامی می باشــد )کليه صفحات مدارکی که در داخل پاکت )ب( قرار می 

گيرند حتماً بايد با امضای اصلی افراد مجاز و ممهور به مهر شرکت طبق آخرين تغييرات شرکت باشد( 
12- بديهی اســت حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان 10درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمين شــرکت 

در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
13-نحوه پرداخت: کل يا قسمتی از مبلغ به صورت تهاتر، شامل هرگونه عوارض – پروانه ساختمانی – جرائم کميسيون های ماده 100 ماده 77 
و........... و يا  امالک و مستغالت شامل آپارتمان – ملک – زمين با کاربری های تجاری و مسکونی يا تهاتر با ساير مناطق.....  می باشد و پيمانکار 

می بايست روال اداری آن  را  طی نمايد.
)در صورتی که پيمانکار در مزايده شــرکت نکند ادعايی در خصوص مطالبات تهاتری نخواهد داشــت و ميبايست با منابع مالی خود نسبت به انجام 

پروژه اقدام نمايد.(
14- به پروژه های ذکر شده تعديل ميگيرد.

16-به پروژه های ذکر شده پيش پرداخت تعلق می گيرد.
15- تاريخ تحويل پاکتها به دبيرخانه تا پايان وقت اداری مورخ   22/  98/04 می باشد.

16- زمان و مکان بازگشــايی پاکت ها مورخ   23 /  04 /98  ســاعت  17 در شهرداری مرکزی خواهد بود.)حضور نمايندگان پيمانکاران در اين 
جلسه بالمانع است(

17- برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32677413-081تماس حاصل نماييد.
18- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امکانپذير می باشد. 

شهرداري منطقه سه همدان
شماره م الف 528 تاریخ انتشار آگهی :     13 / 4 0 /98
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هگمتانه، گروه فرهنگی: برجسته ترین 
شــعار مهدویت عبارت است از عدالت. 
مثاًل در دعای ندبه وقتی شروع به بیان 
و شــمارش صفات آن بزرگوار می کنیم، 
بعــد از نســبت او به پــدران بزرگوار و 
خانــدان مطهرش، اولیــن جمله ای که 
ذکــر می کنیم، این اســت: »این المعد 
لقطع دابر الظلمــه، این المنتظر القامه 
االمت والعوج، این المرتجی الزاله الجور 
والعدوان«؛ یعنی دل بشــریت می تپد تا 
آن نجاتبخش بیاید و ستم را ریشه کن 
کند؛ بنای ظلم را - که در تاریخ بشر، از 
زمانهای گذشــته همواره وجود داشته و 
امروزهم با شدت وجود دارد - ویران کند 
و ستمگران را سر جای خود بنشاند؛ این 
اولین درخواست منتظران مهدی موعود 

از ظهور آن بزرگوار است.
یــا در زیــارت آل یاســین وقتی 
خصوصیات آن بزرگوار را ذکر می کنید، 
یکی از برجسته ترین آنها این است که 
»الذی یمأل االرض عدال و قســطا کما 
مألت ظلما و جورا«. انتظار، این اســت 
کــه او هم عالم - نه یــک نقطه - را 
سرشار از عدالت کند و قسط را در همه 
جا مســتقر نمایــد. در روایاتی هم که 
دربار آن بزرگوار هســت، همین معنا 
منتظران  انتظار  بنابرایــن  دارد.  وجود 
مهــدی موعود، در درجــه اول، انتظار 

استقرار عدالت است.
بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی

 در دیدار با اقشار مختلف مردم

 به مناسبت نيمه شعبان در مصالی تهران 81/7/30

 : ا  ا ر ا
ا   ا ار گ ار تا    ن
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است گل بیز  باد  و  بخش  فرح  باده  هچ  استاگر  تیز  محتسب  می هک  مخور  چنگ  بانگ  هب 

افتد چنگ  هب  گرت  حریفی  و  استصراحی ای  انگیز  فتنه  ایام  هک  نوش  عقل  هب 

کن پنهان  ایپهل  مرقع  آستین  استرد  خون رزی  زماهن  صراحی  چشم  همچو  هک 

می از  خرهق اه  بشومیی  دیده  آب  استهب  رپهیز  روزگار  و  ورع  موسم  هک 

سپهر باژگون  دور  از  خوش  عیش  هک صاف این سر خم جمله رددی آمیز استمجوی 

حافظ

تانیع  ا تا گ

آنی ن  ه ا  ا   آ 

ش  ا را   ش   ا 
ا ی ت ن  ا  ر  گ  

در قرآن کریم آمده اســت: به تحقیق گرامی ترین شــما نزد 
خداوند باتقواترین شما است.

حضرت امــام علی علیه الســالم می فرمایند: شــما را توصیه 
می کنم به رعایت تقوا که از اخالق پیامبران است.

حکایت: بویزید همراه یکی از دوســتانش پیراهنش را شست، 
دوســت به او گفت: برای اینکه خشــک شــود آن را روی دیوار 
باغــی که مال آنها نبود بیندازد، او گفت: دیوار مال مردم اســت 
من اجازه ندارم. دوست گفت: پس روی علف های برآمده بینداز، 
بویزید گفت: خیر چون اینها خوراک چهارپایان و حیوانات است 
در نهایت او پیراهن را بر پشت خود افکند تا خشک شود ضمناً به 

چیزی آسیب نزده و در مال کسی تصرف نکرده باشد.
چند سود رعایت تقوا: روشــن بینی، برخورداری از برکات 
دنیا و آخرت، رهایی از ترس و اندوه، حســن عاقبت و آســان 

شدن کارها.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

ان ا

ا ن ا 
باش دنیا اصال ببین من از تو بیزارم

دیدی رسیده تا کجا از دست تو کارم
تو آن طرفتر ایستادی ساکت و ساده
من این طرف دردام تنهایی گرفتارم

امروز یا فرداست تا یاِد عذابت را
با دست های خسته ام بر خاک بسپارم

حرفی بزن لیموی گس! چیزی بگو! آخر-
تو می دهی با این سکوت تلخ آزارم

من می روم با کوله باری ازغم و اندوه
تا سر بروی شانه تقدیر بگذارم

...
با اینهمه، با اینهمه، با اینهمه بگذار

من حرف آخر را بگویم دوستت دارم!
" "دارم فسيل می شوم مجموعه غزل  حجت یحيوی 

ه ر  ا  ا ا 

ب نیت انق مت دین و عق ا با  هم
هگمتانه، گــروه فرهنگی: بیانیه  گام دوم 
انقالب، با ســاخت و نظام ارزشــهای جامعه 
ارتباط تنگاتنگ و دوسویه ای دارد؛ از سویی 
بر ســاخت اجتماعی و مسائل واقعی جامعه 
و در امروز و فردا تأثیرگذار اســت و از سوی 
دیگــر برآمــده و تأثیرپذیر اســت از بافت 
اجتماعــی و تاریخ گذشــته و دیروز انقالب. 
بر این اســاس، تحلیل کارکردها و تأثیر این 
بیانیــه بر اکنــون و آینده، از نــکات مهم و 
متناســب با مقوله ی جامعه پذیری این بیانیه 
خواهد بود؛ به سخنی دیگر اینکه این بیانیه 
چه ظرفیتهایی دارد و با تمهید شرایطی چه 
ضعفهایی از جامعه شناســایی و رفع می کند 

و چه افق هایی را فراروی ما می گشاید.
در امر جامعه چه چیزی مهم تر است؟ این 
پرسشــی اســت که از رأس تا قاعده  جامعه، 
همواره ــ چه آگاهانه و چه غیر التفاتی ـ بدان 
توجــه می کنند. مردم همــواره در پی چیزی 
هستند که مهم اســت و مسؤوالن و حاکمان 
هم؛ و ســاختارهای جامعه همــواره در صدد 
تأمین امور مهم جامعه اســت. مســئله وقتی 
شــکل پیچیده تری به خود می گیــرد که ما 

فرصتهــا و امکانات محــدودی داریم و نیازها 
و مسائلی گســترده، ما را احاطه کرده اند؛ در 
اینجا اســت که مسئله  »انتخاب« برای جامعه 
موضوعیت پیدا می کنــد؛ و قاعدتاً گزینش ها 

باید مبتنی بر »مهم ها« باشند.
در بیانیــه  گام دوم انقــالب، با منظومه ای 
از »امــور مهــم« روبه رو هســتیم؛ این نکته ، 
بســیار بنیادی است که ما در شناخت مسائل 
جامعــه و تمدن خود، با فهرســتی بلندباال و 
پرشــمار از انواع و اقسام مسئله ها و راه حل ها 
و عرصه های حرکت عمومی رودررو باشــیم یا 
بر اســاس ِحکمت دینی و عقالنیت انقالبی و 
با نوعــی آرمانگرایی واقع بینانه، »ســامانه« و 
فضای منسجمی از »امور مهم نظام« و فرآیند 
تمدن ســازی اسالمی پیش چشــم ما گذارده 

باشند.
این بیانیه، ضمن ارائه  منطقی در »اصلی ــ 
فرعی کردن امور« دســتِ کم به دو پرسش ما 

درباره  نظام اولویت دهی پاسخ می دهد:
یکم( چــه چیزی بایــد برای مــا مهم و 
مبنایی باشد که ما کمتر بدان امور مهم توجه 
کرده ایــم؟ به عنوان نمونه، در بخشــی از این 

بیانیه آمده: »گفته شده  است که ایران از نظر 
ظرفیتهای اســتفاده نشــده  طبیعی و انسانی 
در رتبــه ی اول جهان اســت.« پی جویی این 
نکته در گزارشهای عملکرد بخشهای مختلف 
اجرائی، چنین نشــان می دهد کــه توجه به 
این قبیل گزارشــها و شاخصها، در پایین ترین 
درجه  اهمیت بوده و در پیشــینه  گزارشــهای 

کارشناسی، کمتر بدان اشاره شده است.
دو( چه چیزی مهم و مبنایی است و ما باید 
بیشتر بدان توجه کنیم؟ در نگاه رهبر انقالب، 
نظام اســالمی »اینــک وارد دومیــن مرحله  
خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده 
 است.« و »نکته  مهمی که باید آینده سازان در 
نظر داشته باشــند، این است که در کشوری 
زندگی می کنند که از نظر ظرفیت های طبیعی 
و انسانی، کم نظیر است.« در این بیانیه، نکات 
و مضامینی از این دســت بســیار فراوانند که 
نســبِت گذشته و امروز ما را با آینده ای روشن 

تعیین می کنند.
وهشگر و نویسنده  * بخشی از یادداشت سعيد اشيری پ

در تحليل بيانيه  گام دوم انقالب از زاویه  تحليل کارکردها و 

اثرات گفتمان سازانه و اجتماعی آن

آِب نِخواسِده مراده
هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــهری 
با گذشــته ای زیبــا و دلنواز؛ شــهری پر از 
یادهــای مهربان؛ پــر از واژه هــای کهن و 
ســالخورده اســت. این روزها در پس گذر 
زمان و ایجــاد زندگی مــدرن، خیلی وقتها 
مادربزرگهایمان  و  پدربزرگها  می رود  یادمان 
چگونــه زندگی می کردند. خیلی از نوجوانان 
و جوانــان امروز کلمــات متداول در همدان 
قدیم حتی به گوششــان نرسیده است و باز 
هــم این کلمات و واژه های قدیمی هســتند 
که می توانند خاطرات گذشــته را زنده کنند 
برایمان و بــه کمک جوان ترهایمان بیایند تا 

بشناســند راه و رســم زندگی را در گذشته 
شهرشان.

در این بخش به معرفــی برخی کنایات 
المثل ها کــه در همــدان قدیم  و ضــرب 
پرداخته  پرکاربــرد  و  اســت  بوده  مصطلح 

می شود.
آبمــان اَ یِی جوق نی میــره: آِب ما از یک 
جوی نمی گذرد. ناســازگاری بیــن دو فرد یا 
دو تفکر وجود دارد. در اصطالح مشــابه گفته 
می شــود؛ ِخرمان اَ یِی پــل نیمیره یا َرخِد دو 
جاریه میاِن یِی تَشدی نیمی شورن یا نِِفِسمان 

به هم نیماخوابه.

آب مــی ده، گالب می ســانه: آب می دهد، 
گالب می گیــرد. یعنی اگر چیزی به کســی 
بدهد توقع دریافت چنــد برابرش را دارد. در 
اصطالح مشابه گفته می شود؛ اِگر سوزن بده، 

کلِنگ می سانه.
آِب نِخواســِده مراده: آب نخواســته مراد 
اســت. هرگاه برای کســی آبی بیاورند که او 
طلب نکرده باشــد آن را به فــال نیک گرفته 
می نوشــد و امیدوار به برآورده شدن حاجات 

خود می شود.
* در ارائــه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عاميانه همدانی تاليف 

– انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است. محمد علی نوریون
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رم ط ت هر  4 قیم 3 2 9 0 0 0
ه 45 قیمت تمام س 450 000
ه 23 قیمت نی س 330 000
ه 15 قیمت رب س 120 000

رم دولت ه ي  9 قیمت س 9 1 0 0 0 0

نرخ های اعالم شده بيانگر ميانگين وزنی نرخ خرید و فروش ارز 
سنا بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت ارز 

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.
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