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رتبه بندی مطب ها برای نخستین بار در کشور

ــوم  ــزون عل ــرفت روزاف ــه پيش ــه ب ــا توج ــروزه ب ــتی ؛ ام ــروش راس س
چندوجهــي،  و  جديــد  موضوعــات  و  مســائل  وجــود  و  مختلــف 
ــی  ــه ضرورت ــن چالش هــا ب ــراي حــل اي ــق و مطالعــه ب ــه تحقي توجــه ب
انکارناپذيــر تبديــل شــده اســت. از ســوي ديگــر، بــه دنبــال گســترش 
ــهري،  ــت ش ــه مديري ــوط ب ــات مرب ــدن موضوع ــده ش ــهرها و پيچي ش
ــز  ــيس مراک ــه تأس ــر ب ــر ناگزي ــت گذار و تصميم¬گي ــاي سياس نهاده
ــد در ايــن حــوزه شــده اند. در ايــن راســتا  پژوهشــي منســجم و هدفمن
ــا درک صحيــح ايــن ضــرورت کــه  شــوراي اســامي شــهر همــدان ب
ــت،  ــتوار اس ــه اس ــق و مطالع ــر تحقي ــا ب ــاس تصميم گيري ه ــه و اس پاي
ــاه  ــان م ــا« در آب ــات و پژوهش ه ــز مطالع ــدازي »مرک ــه راه ان ــدام ب اق
ســال 1392 کــرد.از ابتــدا تاکنــون بــه ترتيــب ســرکار خانــم مهنــدس 
نرگــس نورالــه زاده بــه مــدت دو ســال، آقــای دکتــر ابراهيــم مولــوی 
بــه مــدت يــک ســال، آقــای مهنــدس حميــد بادامــی نجــات بــه مــدت 
ــد و در  ــه فعاليــت بودن ــه عنــوان رئيــس مرکــز مشــغول ب يــک ســال ب
ــه  ــز را ب ــت مرک ــناس مديري ــواد گياه ش ــر ج ــای دکت ــر آق ــال حاض ح
عهــده دارد.  ايــن مرکــز از زمــان تشــکيل تــا کنــون ســعي کــرده اســت 
ــا نگرشــي نويــن ضمــن شــناخت دقيــق مســائل و مشــکات شــهر و  ب
اولويت بنــدي آن هــا بــا بهره گيــري از دانــش کارشناســان خبــره و 
ــه  ــدام و ب ــا اق ــن چالش ه ــانه اي ــل کارشناس ــه ح ــبت ب ــن نس متخصصي
شــوراي اســامي شــهر همــدان در راســتای نيــل بــه اهدافــي همچــون 
ــق و  ــن علمــي سياســت ها، اتخــاذ دقي ــزي دانش محــور، تدوي برنامه ري
به موقــع تصميم هــا و نظــارت اثربخــش بــر مجموعــه مديريــت شــهري 

کمــک کنــد.
يکــی از چالــش هــای مهــم نظــام مديريــت شــهری عــدم الــزام مديــران 
ارشــد اجرايــی و خــط مشــی گــذران بــه جامعــه پژوهشــگران و برنامــه 
ــزان شــهری اســت از ايــن رو مرکــز مطالعــات در صــدد اســت در  ري
راســتای اعتمــاد ســازی و کاهــش فاصلــه ميــان جامعــه پژوهــش و خــط 
مشــی گذرای و مديــران شــهری و الــزام بــر مجــاورت بحــث و تحقيــق 
و اجــرا، نقــش پژوهــش را در سياســتگذاری شــهری پررنــگ نمــوده 
ــی  ــط مش ــه خ ــهری را ب ــت ش ــام مديري ــر نظ ــهيل گ ــه تس ــا مداخل و ب

گــذاری مبتنــی بــر شــواهد ســوق دهــد.

*دکتــر جــواد گيــاه شــناس رئيــس مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای 
شــورای اســامی  شــهر همــدان در راســتای نقــش و محوريــت علمــی 
ــات و پژوهــش  ــار داشــت: مرکــز مطالع ــن اظه ــات  چني مرکــز مطالع
هــای شــورای شــهر همــدان بــه منظــور پاســخگويی بــه نيازهــا و 
چالشــها و ترغيــب و اشــاعه دانــش کاربــردی در حــوزه مســائل شــهری 
و ارايــه مشــاوره علمــی و کارشناســی بــه حلقــه تصميم گيــران شــهری 
ــردی  ــگران و کارب ــی از پژوهش ــت عمل ــن حماي ــت ضم ــدد اس درص
کــردن پژوهــش و نتايــج پژوهــش هــا را در تصميــم گيــری ملمــوس 
نمايــد و همچنيــن بــا کاربســت هــای ويــژه پژوهشــی در راســتای 

ــر دارد. ــدم ب ــگاه پژوهشــی در نظــام مديريــت شــهری ق ارتقــاء جاي
ــدای  ــدان از ابت ــهر هم ــورای ش ــای ش ــش ه ــات و پژوه ــز مطالع  مرک
ــی را  ــل توجه ــات قاب ــی اقدام ــداف ذات ــر اه ــی ب ــود مبتن ــيس خ تاس
ــهری  ــت ش ــش در مديري ــگاه پژوه ــش و جاي ــای نق ــتای ارتق در راس
انجــام داده اســت و درصــدد اســت  بــا برنامــه هــای آتــی خــود نقــش 

ــد. ــر نماي ــگ ت ــهری پررن ــتگذاری ش ــان سياس ــش در مي پژوه
*در انتهــا  ضمــن بيــان برخــی از اهــداف کان و وظايــف و عملکــرد  
مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــا ،برخــود الزم می دانيــم بــه پــاس 

ــران  ــرم شــورای اســامی شــهر همــدان و مدي زحمــات اعضــا ی محت
شــهری در همــکاری بــا ايــن مرکــز، مراتــب قدردانــی و ســپاس را از 

ــن بزرگــواران داشــته باشــيم. اي
اهــداف کالن  مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای شــورای 

اســالمی شــهر همــدان
کمــک بــه تبييــن چشــم انداز، اهــداف، راهبردهــا و سياســت هاي 

ــهر ــامي ش ــوراي اس کاري ش
شناســايي و معرفــي دســتاوردهاي جديــد و مطلــوب بــراي آينــده شــهر 

و تســري آن در بدنــه ي مديريــت شــهري
ــوراي  ــي در ش ــردي و آينده پژوه ــر راهب ــت تفک ــه حاکمي ــک ب کم

اســامي شــهر
و  برنامه ريــزي  سياســت گذاري،  فرآيندهــاي  اثربخشــي  افزايــش 

ارزيابــي تصميم هــاي شــوراي اســامي شــهر
جهت دهــي و انسجام بخشــي بــه فعاليت هــای پژوهشــي مرتبــط بــا 

ــهري ــت ش مديري
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــش ه ــات و پژوه ــز مطالع ــاختار مرک س

ــدان هم
ايــن مرکــز طبــق  اساســنامه تعريــف شــده متشــکل از هيــات امنــاء بــه 
ــاون  ــز، مع ــت مرک ــز، رياس ــتگذاری مرک ــی سياس ــن اصل ــوان رک عن
مرکــز و حــوزه هــای پژوهشــی و اجرايــی مــی باشــد. کــه در ادامــه بــه 

معرفــی حــوزه هــای مختلــف مرکــز ميپردازيــم.
بخش پژوهشی مرکز مطالعات:

ــه  ــرار دارد ک ــی ق ــورای پژوهش ــارت ش ــت نظ ــی تح ــش پژوهش بخ
وظايــف شــورای پژوهشــی، بــــررسي و تأييــد طرح هــای پژوهشــي و 
ارائــه بــه هيئت امنــا جهــت تصويــب؛ همـــکاري و نظــارت بــر کيفيــت 
ــاالنه و  ــه س ــدوين برنامــ ــاي پژوهشي؛تـ ــراي طرح هــ ــن اجــ و حس
برنامه هــــاي درازمدت مـــرکز؛ تعيين خط مشــی برنامه هــــاي اجـــرايي 
مرکــز بــراي ارتبــاط علمــي بــــا ســاير مـراکـــز آموزشــي و پــــژوهشي 

داخــل و خـــارج در محــــدوده ضوابــط و مقــــررات کشــور اســت.
ــامی  ــورای اس ــای ش ــات و پژوهش ه ــز مطالع ــی مرک ــوزه پژوهش ح
ــا  ــی، ارتق ــی و کارشناس ــاوره علم ــه مش ــدف ارائ ــا ه ــدان ب ــهر هم ش
ــی  ــردآوری و بررس ــگاهی، گ ــه دانش ــا جامع ــکاری ب ــل و هم و تعام
نظــرات محققــان و پژوهشــگران ايجــاد شــده اســت. هــم اکنــون نيــز 
حــدود  پژوهشــی  و  علمــی  طرح هــای  و  کميته ها،کارگروه هــا  در 
1۰۰ نفــر از اســاتيد دانشــگاه هــای همــدان بــا مرکــز همــکاری دارنــد.  
رئيــس مرکــز مطالعــات رياســت شــورای پژوهشــی را برعهــده دارد. ده 
نفــر متخصــص امــور شــهری و شــوراها بــا ســابقه علمــی و يــا تجربــی 
در حــوزه مديريــت شــهری را دارا هســتند اعضــای شــورای پژوهشــی 

را تشــکيل می دهنــد.
ــز  ــه مرک ــی ده گان ــای تخصص ــی، کميته ه ــورای پژوهش ــل ش در ذي
در  نظــران  صاحــب  و  دانشــگاهی  اســاتيد  حضــور  بــا  مطالعــات 
حوزه هــای مختلــف جهــت بررســی و تعييــن اولويت هــای پژوهشــی در 
ــای  ــاله ها و پايان نامه ه ــی، رس ــای پژوهش ــی طرح ه ــوزه، بررس ــر ح ه
ــوب؛  ــی مص ــای پژوهش ــوب اولويت ه ــز در چهارچ ــه مرک ــه ب واصل
برنامه هــای ســاالنه شــهرداری در حوزه هــای مختلــف و  بررســی 
تطابــق آن هــا بــا اســناد باالدســتی و اهــداف کان و راهبــردی شــورای 
اســامی شــهر.با شــرح زير1.اقتصــاد، ســرمايه گــذاری و گردشــگری؛ 
2. شهرســازی و معمــاری؛ 3. فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی؛ 4. 
فنــاوری اطاعــات و شــهر هوشــمند؛ 5. حمل ونقــل و ترافيــک؛ 
ــور  ــی و ام ــی عمران ــا؛ 7. فن ــود روش ه ــره وری و بهب ــوزش، به 6. آم
زيــر بنايــی؛ 8. خدمــات شــهری، محيط زيســت و ســامت؛ 9. کميتــه 

حقوقــی و 1۰. کميتــه گردشــگری می باشــند .
در طــی ايــن دوره در مجمــوع 48 جلســه در کميتــه هــای مرکــز 
مطالعــات برگــزار گرديــد کــه بــه تفکيــک کميتــه هــا در زيــر اشــاره 

شــده اســت.
کميته شهرسازی و معماری، 8 جلسه

کميته حمل و نقل و ترافيک، 4 جلسه
کميته فنی، عمرانی و امور زيربنايی، 5 جلسه

کميته آموزش، بهره وری و بهبود روش ها، 2 جلسه
کميته اقتصاد ومالی، 4 جلسه
کميته گردشگری، 12 جلسه

کميته خدمات شهری، محيط زيست و سامت، 2 جلسه
کميته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، 3 جلسه

کميته فناوری اطاعات و شهر هوشمند، 3 جلسه

کميته حقوقی، 5 جلسه
و  کمیته هــا  در  بررسی شــده  موضوعــات  اهــم 
هــای  پژوهــش  و  مطالعــات  مرکــز  ی  کارگروه هــا 

همــدان شــهر  اســالمی  شــورای 
کمیته شهرسازی و معماری:

بررسی نحوه ارزيابی پياده راه ها  
بررسی طرح تعريض بلوارهای بعثت، فاطميه و دانشگاه 

کمیته حمل و نقل و ترافیک:
بررســی قــرارداد مشــاور و مديــر طــرح شــهرداری بــه عنــوان عامليــن 

ســوم و چهــارم در طــرح بازنگــری طــرح جامــع حمــل  و نقــل
بررسی طرح هوشمندسازی ترافيک

کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی:
برگــزاری نشســت بــا شــهردار همــدان پيرامــون پــروژه پيــاده راه 

ســازی بلــوار ارم 
بررســی طــرح امــکان ســنجی و آســيب شناســی تعريــض بلــوار هــای 

دانشــگاه، بعثــت و فاطميــه
کمیته آموزش، بهره وری و بهبود روش ها:

بررســی طــرح ارزيابــی و ســنجش و ميــزان اثربخشــی آمــوزش هــای 
شــهروندی

کمیته اقتصاد ومالی:
کميتــه اقتصــادی بررســی بنــد بــه بنــد بخشــنامه بودجــه ســال 98 
اباغــی وزارت کشــور بــه شــهرداری هــای سراســر کشــور و اســتخراج 

ــق بودجــه پيشــنهادی شــهرداری همــدان ــا جهــت تطبي ــت ه اولوي
کمیته گردشگری:

بررسی طرح جامع گردشگری با رويکرد مديريت شهری
کمیته خدمات شهری، محیط زیست و سالمت:

ــا  ــاری ب ــال ج ــرای س ــک ب ــی  ترافي ــای پژوهش ــت ه ــن اولوي تدوي
کمــک ســازمان هــای ذی ربــط شــهرداری

کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:
طــرح پژوهشــی بــا عنــوان » طــرح جامــع گردشــگری در حــوزه 

مديريــت شــهری«
کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند:

بررســی پيشــنهاد همــکاری و ارائــه اپليکيشــن شــرکت خصوصــی در 
ــت  ــک در نشس ــل و ترافي ــل و نق ــوزه حم ــازی ح ــمند س ــه هوش زمين

ــا اســاتيد کميتــه حمــل و نقــل مشــترک ب
کمیته حقوقی:

ــی  ــای قانون ــت ه ــرادات و محدودي ــه پيشــنهاد بررســی اي رســيدگی ب
قابــل اصــاح جهــت ايجــاد وحــدت رويــه در حــوزه حقوقــی 

شــهرداری همــدان

گزیده ای از فعالیت های مدیریت اجرایی مرکز:
1. سلسله نشست های شهر انديشی:

ــورد  ــات م ــا موضوع ــت هايی ب ــزاری نشس ــق برگ ــز از طري ــن مرک اي
ــگاهی،  ــاتيد دانش ــور اس ــا حض ــه ب ــدان ک ــهری هم ــت ش ــاز مديري ني
ــی  ــل تخصص ــورت پن ــهروندان بص ــانه ها و ش ــران شهرداری،رس مدي
ــه  ــث ب ــوای بح ــت، محت ــزاری نشس ــس از برگ ــود. پ ــی ش ــزار م برگ
ــه حوزه هــای مختلــف  ــن شــده و ب صــورت مشــروح و خاصــه تدوي

ارســال مــی شــود. 
ــده  ــزار ش ــر برگ ــن زي ــا عناوي ــی ب ــهر انديش ــت های  ش ــه نشس نمون

ــت: اس
1. بررسي ابعاد و آثار کان شهر شدن همدان؛

ــا  ــهری )ب ــت ش ــهروندان در مديري ــارکت ش ــوی مش ــی الگ 2. بررس
ــات؛ ــی مح ــورای اجتماع ــرح ش ــر ط ــد ب تأکي

3. بررسی فرصت ها و ظرفيت های رويداد همدان 2۰18؛
4. بازآفرينی شهری؛

5. ناحيه محوری، ابعاد و آثار
2. برگزاری سمينارهای دانشجويی:

ــال  ــزارش و ارس ــه گ ــوع و تهي ــن موض ــدف تبيي ــا ه ــمينارها ب ــن س اي
ــهری  ــت ش ــتفاده در مديري ــت اس ــهرداری جه ــران ش ــرای مدي آن ب
و همچنيــن اســتفاده از نظــرات کارشناســی و تخصصــی مديــران 
شــهرداری و اســاتيد  دانشــگاهی برگــزار می شــود. از اهــم ســمينارهای 

برگزار شده ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
ــر معمــاری معاصــر  1. شــهر آينــده، شــهر هوشــمند؛  2 . رويکــردی ب

ايــران و جهــان.
ــت  ــر مديري ــن مدنظ ــا عناوي ــوان ب ــت های کتابخ ــزاری نشس 3.  برگ

ــوان ــهری برگزکتابخ ش

گامهای مستحکم شورای اسالمی شهر همدان برای علمی کردن مدریت 
کالنشهر همدان

ان ان و کردس�ت اه، ا�یالم، لرس�ت �ش مدان، کرما�ن ان اهی �ه ه اس�ت رش  و�ی
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نماينــده ولــی فقيــه در همدان گفت:شــهادت 
بــرای  مظلومانــه طلبــه همدانــی تذکــری 
و  مجــازی  فضــای  کنتــرل  در  مســئوالن 
ــد  ــاش تهدي ــا اراذل و اوب ــع ب ــورد قاط برخ

ــت. ــه اس ــت جامع ــده امني کنن
بــه گــزارش ســروش راســتی،  آيــت اهلل 
حبيــب اهلل شــعبانی در پيامــی ضمــن تســليت 
شــهادت طلبــه همدانــی، ايــن حادثــه تلــخ را 
ــرل فضــای  ــرای مســئوالن در کنت تذکــری ب
مجــازی و برخــورد قاطــع بــا اراذل و اوبــاش 

ــام آمــده اســت. ــن پي دانســت. در اي
شــهادت مظلومانــه روحانــی مخلــص مرحوم 
"حجــت االســام مصطفــی قاســمی "  مــردم 

ديــار دارالمومنيــن و دارالمجاهديــن همــدان 
غمــی  در  را  روحانيــون  و  طــاب  بويــژه 

ــرد. ــکاه فــرو ب جان
تاريــخ  طــول  در  و  همــواره  روحانيــت 

ــی  ــرت ول ــربازی حض ــه س ــر ب ــام مفتخ اس
ــوده  و همــواره و در روزهــای  عصر)عــج( ب
حريــم  حافــظ  مــردم  کنــار  در  ســخت 
اعتقــادت و امنيــت مــردم بــوده انــد و در 
ــگاه  ــب هيچ ــا و مصائ ــختی ه ــن راه از س اي

هراســی نداشــته انــد.
ايــن حادثــه تلــخ کــه موجــب نگرانــی و 
تالــم اقشــار مختلــف مــردم شــده اســت 
ــرای مســئوالن در رصــد و  تذکــری اســت ب
کنتــرل فضــای مجــازی و برخــورد قاطــع بــا 
اراذل و اوبــاش تهديــد کننــد امنيــت جامعــه.

بــا قدردانــی از زحمــات عزيــزان نيــروی 
در  امنيتــی  و  اطاعاتــی  انتظامــی،  هــای  
شناســايی و بــه هاکــت رســاند ضــارب 
ايــن طلبــه شــهيد و دعــا بــرای شــفای عاجــل 
ــن  ــده در اي ــروح ش ــداکار مج ــور ف دو مام
ماموريــت بــر پيگيــری و برخــورد قاطــع 
ــخ  ــه تل ــن حادث ــای اي ــه ه ــل و ريش ــا عوام ب
توســط  دســتگاه هــای قضايــی و امنيتــی 

ــم ــی نمايي ــد م تاکي
ــام  ــر ام ــه محض ــه را ب ــن ضايع ــب اي اينجان
ــاب  ــری ط ــم رهب ــام معظ ــج( مق ــان )ع زم
آن  خانــواده  و  علميــه  حــوزه  فضــای  و 
ــوده و از درگاه  ــرض نم ــليت ع ــوم تس مرح
خداونــد بــرای آن طلبــه شــهيد رحمــت 
ــر و  ــدگان صب ــرای بازمان ــی و ب ــعه اله واس

اجــر مســئلت دارم .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان:

شهادت طلبه همدانی تذکری برای مسئوالن در کنترل 
فضای مجازی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش است
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دار کردستان استا

ه  یر توس ا م ای امید و  اد  ان با ای وا
د ه را هموار ساز ام

ت در لرستان  هاد همب طر مل 
مای م شود رو

م شهر همدان  م شورای اس ت امهای م
هر همدان برای علم کردن مدریت ک

ر کرد ش ابن سینا همدان م ا علو پ ی دا ر

ور تین بار در ک خ ب ها برای  رتبه بندی م

ــوم  ــزون عل ــرفت روزاف ــه پیش ــه ب ــا توج ــروزه ب ــتی ؛ ام ــروش راس س
 ، چندوجهــ و  جدیــد  موضوعــات  و  مســائل  وجــود  و  مختلــف 
ــی  ــه ضرورت ــن چالش هــا ب ــرا حــل ای ــق و مطالعــه ب ــه تحقی توجــه ب
انکارناپذیــر تبدیــل شــده اســت. از ســو دیگــر، بــه دنبــال گســترش 
 ، ــهر ــت ش ــه مدیری ــوط ب ــات مرب ــدن موضوع ــده ش ــهرها و پیچی ش
ــز  ــیس مراک ــه تأس ــر ب ــر ناگزی ــت گذار و تصمیم¬گی ــا سیاس نهاده
پژوهشــ منســجم و هدفمنــد در ایــن حــوزه شــده اند. در ایــن راســتا 
ــا درک صحیــح ایــن ضــرورت کــه  شــورا اســالم شــهر همــدان ب
ــت،  ــتوار اس ــه اس ــق و مطالع ــر تحقی ــا ب ــاس تصمیم گیر ه ــه و اس پای
ــاه  ــان م ــا« در آب ــات و پژوهش ه ــز مطالع ــداز »مرک ــه راه ان ــدام ب اق
ســال 1392 کــرد.از ابتــدا تاکنــون بــه ترتیــب ســرکار خانــم مهنــدس 
نرگــس نورالــه زاده بــه مــدت دو ســال، آقــای دکتــر ابراهیــم مولــوی 
بــه مــدت یــک ســال، آقــای مهنــدس حمیــد بادامــی نجــات بــه مــدت 
ــد و در  ــه فعالیــت بودن ــه عنــوان رئیــس مرکــز مشــغول ب یــک ســال ب
ــه  ــز را ب ــت مرک ــناس مدیری ــواد گیاه ش ــر ج ــای دکت ــر آق ــال حاض ح
عهــده دارد.  ایــن مرکــز از زمــان تشــکیل تــا کنــون ســع کــرده اســت 
ــا نگرشــ نویــن ضمــن شــناخت دقیــق مســائل و مشــکالت شــهر و  ب
اولویت بنــد آن هــا بــا بهره گیــر از دانــش کارشناســان خبــره و 
ــه  ــدام و ب ــا اق ــن چالش ه ــانه ای ــل کارشناس ــه ح ــبت ب ــن نس متخصصی
شــورا اســالم شــهر همــدان در راســتای نیــل بــه اهدافــ همچــون 
ــق و  ــن علمــ سیاســت ها، اتخــا دقی ــز دانش محــور، تدوی برنامه ری
به موقــع تصمیم هــا و نظــارت اثربخــش بــر مجموعــه مدیریــت شــهر 

کمــک کنــد.
یکــی از چالــش هــای مهــم نظــام مدیریــت شــهری عــدم الــزام مدیــران 
ارشــد اجرایــی و خــط مشــی گــذران بــه جامعــه پژوهشــگران و برنامــه 
ــزان شــهری اســت از ایــن رو مرکــز مطالعــات در صــدد اســت در  ری
راســتای اعتمــاد ســازی و کاهــش فاصلــه میــان جامعــه پژوهــش و خــط 
مشــی گذرای و مدیــران شــهری و الــزام بــر مجــاورت بحــث و تحقیــق 
و اجــرا، نقــش پژوهــش را در سیاســتگذاری شــهری پررنــگ نمــوده 
ــی  ــط مش ــه خ ــهری را ب ــت ش ــام مدیری ــر نظ ــهیل گ ــه تس ــا مداخل و ب

گــذاری مبتنــی بــر شــواهد ســوق دهــد.

دکتــر جــواد گیــاه شــناس رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای 
شــورای اســالمی  شــهر همــدان در راســتای نقــش و محوریــت علمــی 
ــات و پژوهــش  ــار داشــت: مرکــز مطالع ــن اظه ــات  چنی مرکــز مطالع
هــای شــورای شــهر همــدان بــه منظــور پاســخگویی بــه نیازهــا و 
چالشــها و ترغیــب و اشــاعه دانــش کاربــردی در حــوزه مســائل شــهری 
و ارایــه مشــاوره علمــی و کارشناســی بــه حلقــه تصمیم گیــران شــهری 
ــردی  ــگران و کارب ــی از پژوهش ــت عمل ــن حمای ــت ضم ــدد اس درص
کــردن پژوهــش و نتایــج پژوهــش هــا را در تصمیــم گیــری ملمــوس 
نمایــد و همچنیــن بــا کاربســت هــای ویــژه پژوهشــی در راســتای 

ــر دارد. ــدم ب ــگاه پژوهشــی در نظــام مدیریــت شــهری ق ارتقــا جای
ــدای  ــدان از ابت ــهر هم ــورای ش ــای ش ــش ه ــات و پژوه ــز مطالع  مرک
ــی را  ــل توجه ــات قاب ــی اقدام ات ــداف  ــر اه ــی ب ــود مبتن ــیس خ تاس
ــهری  ــت ش ــش در مدیری ــگاه پژوه ــش و جای ــای نق ــتای ارتق در راس
انجــام داده اســت و درصــدد اســت  بــا برنامــه هــای آتــی خــود نقــش 

ــد. ــر نمای ــگ ت ــهری پررن ــتگذاری ش ــان سیاس ــش در می پژوه
در انتهــا  ضمــن بیــان برخــی از اهــداف کالن و وظایــف و عملکــرد  
مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــا ،برخــود الزم می دانیــم بــه پــاس 

ــران  ــرم شــورای اســالمی شــهر همــدان و مدی زحمــات اعضــا ی محت
شــهری در همــکاری بــا ایــن مرکــز، مراتــب قدردانــی و ســپاس را از 

ــن بزرگــواران داشــته باشــیم. ای
ورای  ای ش وه ه ات و پ ز مطال دا کالن  مرک اه

دان هر هم المی ش اس
کمــک بــه تبییــن چشــم انداز، اهــداف، راهبردهــا و سیاســت ها 

ــهر ــالم ش ــورا اس کار ش
شناســای و معرفــ دســتاوردها جدیــد و مطلــوب بــرا آینــده شــهر 

و تســر آن در بدنــه  مدیریــت شــهر
ــورا  ــ در ش ــرد و آینده پژوه ــر راهب ــت تفک ــه حاکمی ــک ب کم

اســالم شــهر
و  برنامه ریــز   ، سیاســت گذار فرآیندهــا  اثربخشــ  افزایــش 

ارزیابــ تصمیم هــا شــورا اســالم شــهر
جهت دهــ و انسجام بخشــ بــه فعالیت هــای پژوهشــ مرتبــط بــا 

ــهر ــت ش مدیری
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــش ه ــات و پژوه ــز مطالع ــاختار مرک س

ــدان هم
ایــن مرکــز طبــق  اساســنامه تعریــف شــده متشــکل از هیــات امنــا بــه 
ــاون  ــز، مع ــت مرک ــز، ریاس ــتگذاری مرک ــی سیاس ــن اصل ــوان رک عن
مرکــز و حــوزه هــای پژوهشــی و اجرایــی مــی باشــد. کــه در ادامــه بــه 

معرفــی حــوزه هــای مختلــف مرکــز میپردازیــم.
ات: وهشی مرکز مطال ب پ

ــه  ــرار دارد ک ــی ق ــورای پژوهش ــارت ش ــت نظ ــی تح ــش پژوهش بخ
وظایــف شــورای پژوهشــی، بــــررس و تأییــد طرح هــای پژوهشــ و 
ارائــه بــه هیئت امنــا جهــت تصویــب؛ همـــکار و نظــارت بــر کیفیــت 
ــاالنه و  ــه س ــدوین برنامــ ؛تـ ــا پژوهش ــرا طرح هــ ــن اجــ و حس
برنامه هــــا درازمدت مـــرکز؛ تعیین خط مشــی برنامه هــــا اجـــرای 
مرکــز بــرا ارتبــاط علمــ بــــا ســایر مـراکـــز آموزشــ و پــــژوهش 

داخــل و خـــارج در محــــدوده ضوابــط و مقــــررات کشــور اســت.
ــالمی  ــورای اس ــای ش ــات و پژوهش ه ــز مطالع ــی مرک ــوزه پژوهش ح
ــا  ــی، ارتق ــی و کارشناس ــاوره علم ــه مش ــدف ارائ ــا ه ــدان ب ــهر هم ش
ــی  ــردآوری و بررس ــگاهی، گ ــه دانش ــا جامع ــکاری ب ــل و هم و تعام
نظــرات محققــان و پژوهشــگران ایجــاد شــده اســت. هــم اکنــون نیــز 
حــدود  پژوهشــی  و  علمــی  طرح هــای  و  کمیته ها،کارگروه هــا  در 
100 نفــر از اســاتید دانشــگاه هــای همــدان بــا مرکــز همــکاری دارنــد.  
رئیــس مرکــز مطالعــات ریاســت شــورای پژوهشــی را برعهــده دارد. ده 
نفــر متخصــص امــور شــهری و شــوراها بــا ســابقه علمــی و یــا تجربــی 
در حــوزه مدیریــت شــهری را دارا هســتند اعضــای شــورای پژوهشــی 

را تشــکیل می دهنــد.
ــز  ــه مرک ــی ده گان ــای تخصص ــی، کمیته ه ــورای پژوهش ــل ش ی در 
در  نظــران  صاحــب  و  دانشــگاهی  اســاتید  حضــور  بــا  مطالعــات 
حوزه هــای مختلــف جهــت بررســی و تعییــن اولویت هــای پژوهشــی در 
ــای  ــاله ها و پایان نامه ه ــی، رس ــای پژوهش ــی طرح ه ــوزه، بررس ــر ح ه
ــوب؛  ــی مص ــای پژوهش ــوب اولویت ه ــز در چهارچ ــه مرک ــه ب واصل
برنامه هــای ســاالنه شــهرداری در حوزه هــای مختلــف و  بررســی 
تطابــق آن هــا بــا اســناد باالدســتی و اهــداف کالن و راهبــردی شــورای 
اســالمی شــهر.با شــرح زیر1.اقتصــاد، ســرمایه گــذاری و گردشــگری؛ 
2. شهرســازی و معمــاری؛ 3. فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی؛ 4. 
فنــاوری اطالعــات و شــهر هوشــمند؛ 5. حمل ونقــل و ترافیــک؛ 
ــور  ــی و ام ــی عمران ــا؛ 7. فن ــود روش ه ــره وری و بهب ــوزش، به 6. آم
زیــر بنایــی؛ 8. خدمــات شــهری، محیط زیســت و ســالمت؛ 9. کمیتــه 

حقوقــی و 10. کمیتــه گردشــگری می باشــند .
در طــی ایــن دوره در مجمــوع 48 جلســه در کمیتــه هــای مرکــز 
مطالعــات برگــزار گردیــد کــه بــه تفکیــک کمیتــه هــا در زیــر اشــاره 

شــده اســت.
کمیته شهرسازی و معماری، 8 جلسه

کمیته حمل و نقل و ترافیک، 4 جلسه
کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی، 5 جلسه

کمیته آموزش، بهره وری و بهبود روش ها، 2 جلسه
کمیته اقتصاد ومالی، 4 جلسه
کمیته گردشگری، 12 جلسه

کمیته خدمات شهری، محیط زیست و سالمت، 2 جلسه
کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، 3 جلسه

کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند، 3 جلسه

کمیته حقوقی، 5 جلسه
و  ا  کمیته ه در  ده  بررسی ش ات  موضوع اه 
ای  ه وه  پ و  ات  مطال ز  مرک ی  ا  کارگروه ه

دان هم هر  ش المی  اس ورای  ش
ماری: کمیته شهرسازی و م

بررسی نحوه ارزیابی پیاده راه ها  
بررسی طرح تعریض بلوارهای بعثت، فاطمیه و دانشگاه 

: کمیته حمل و نقل و ترافی
بررســی قــرارداد مشــاور و مدیــر طــرح شــهرداری بــه عنــوان عاملیــن 

ســوم و چهــارم در طــرح بازنگــری طــرح جامــع حمــل  و نقــل
بررسی طرح هوشمندسازی ترافیک

کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی:
برگــزاری نشســت بــا شــهردار همــدان پیرامــون پــروژه پیــاده راه 

ســازی بلــوار ارم 
بررســی طــرح امــکان ســنجی و آســیب شناســی تعریــض بلــوار هــای 

دانشــگاه، بعثــت و فاطمیــه
، بهره وری و بهبود رو ها: کمیته آموز

بررســی طــرح ارزیابــی و ســنجش و میــزان اثربخشــی آمــوزش هــای 
شــهروندی

تصاد ومالی: کمیته ا
کمیتــه اقتصــادی بررســی بنــد بــه بنــد بخشــنامه بودجــه ســال 98 
ابالغــی وزارت کشــور بــه شــهرداری هــای سراســر کشــور و اســتخراج 

ــق بودجــه پیشــنهادی شــهرداری همــدان ــا جهــت تطبی ــت ه اولوی
کمیته گردشگری:

بررسی طرح جامع گردشگری با رویکرد مدیریت شهری
کمیته خدمات شهری، محی زیست و سالمت:

ــا  ــاری ب ــال ج ــرای س ــک ب ــی  ترافی ــای پژوهش ــت ه ــن اولوی تدوی
ی ربــط شــهرداری کمــک ســازمان هــای 

تماعی و ورزشی: کمیته فرهنگی، ا
طــرح پژوهشــی بــا عنــوان » طــرح جامــع گردشــگری در حــوزه 

مدیریــت شــهری«
کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند:

بررســی پیشــنهاد همــکاری و ارائــه اپلیکیشــن شــرکت خصوصــی در 
ــت  ــک در نشس ــل و ترافی ــل و نق ــوزه حم ــازی ح ــمند س ــه هوش زمین

ــا اســاتید کمیتــه حمــل و نقــل مشــترک ب
ی: کمیته حقو

ــی  ــت هــای قانون ــرادات و محدودی ــه پیشــنهاد بررســی ای رســیدگی ب
قابــل اصــالح جهــت ایجــاد وحــدت رویــه در حــوزه حقوقــی 

شــهرداری همــدان

رایی مرکز: الیت های مدیریت ا گزیده ای از ف
1. سلسله نشست های شهر اندیشی:

ــورد  ــات م ــا موضوع ــت هایی ب ــزاری نشس ــق برگ ــز از طری ــن مرک ای
ــگاهی،  ــاتید دانش ــور اس ــا حض ــه ب ــدان ک ــهری هم ــت ش ــاز مدیری نی
ــی  ــل تخصص ــورت پن ــهروندان بص ــانه ها و ش ــران شهرداری،رس مدی
ــه  ــث ب ــوای بح ــت، محت ــزاری نشس ــس از برگ ــود. پ ــی ش ــزار م برگ
ــه حوزه هــای مختلــف  ــن شــده و ب صــورت مشــروح و خالصــه تدوی

ارســال مــی شــود. 
ــده  ــزار ش ــر برگ ــن زی ــا عناوی ــی ب ــهر اندیش ــت های  ش ــه نشس نمون

ــت: اس
1. بررس ابعاد و آثار کالن شهر شدن همدان؛

ــا  ــهری )ب ــت ش ــهروندان در مدیری ــارکت ش ــوی مش ــی الگ 2. بررس
ــالت؛ ــی مح ــورای اجتماع ــرح ش ــر ط ــد ب تأکی

3. بررسی فرصت ها و ظرفیت های رویداد همدان 2018؛
4. بازآفرینی شهری؛

5. ناحیه محوری، ابعاد و آثار
2. برگزاری سمینارهای دانشجویی:

ــال  ــزارش و ارس ــه گ ــوع و تهی ــن موض ــدف تبیی ــا ه ــمینارها ب ــن س ای
ــهری  ــت ش ــتفاده در مدیری ــت اس ــهرداری جه ــران ش ــرای مدی آن ب
و همچنیــن اســتفاده از نظــرات کارشناســی و تخصصــی مدیــران 
شــهرداری و اســاتید  دانشــگاهی برگــزار می شــود. از اهــم ســمینارهای 

یل اشاره نمود: برگزار شده میتوان به موارد 
ــر معمــاری معاصــر  1. شــهر آینــده، شــهر هوشــمند؛  2 . رویکــردی ب

ایــران و جهــان.
ــت  ــر مدیری ــن مدنظ ــا عناوی ــوان ب ــت های کتابخ ــزاری نشس 3.  برگ

ــوان ــهری برگزکتابخ ش

م شهر همدان برای علم کردن مدریت  م شورای اس ت امهای م
هر همدان ک

ا ت ر ا   ت ر ی  ا ا ش ا�ن ر ا  م ا  ه ت رش ا ی  

رام باد ت روز شوراها  9 اردیبه

نماینــده ولــی فقیــه در همدان گفت:شــهادت 
بــرای  مظلومانــه طلبــه همدانــی تذکــری 
و  مجــازی  فضــای  کنتــرل  در  مســئوالن 
ــد  ــاش تهدی ل و اوب ــا ارا ــع ب ــورد قاط برخ

ــت. ــه اس ــت جامع ــده امنی کنن
بــه گــزارش ســروش راســتی،  آیــت اهلل 
حبیــب اهلل شــعبانی در پیامــی ضمــن تســلیت 
شــهادت طلبــه همدانــی، ایــن حادثــه تلــ را 
ــرل فضــای  ــرای مســئوالن در کنت تذکــری ب
ل و اوبــاش  مجــازی و برخــورد قاطــع بــا ارا

ــام آمــده اســت. ــن پی دانســت. در ای
شــهادت مظلومانــه روحانــی مخلــص مرحوم 
"حجــت االســالم مصطفــی قاســمی "  مــردم 

دیــار دارالمومنیــن و دارالمجاهدیــن همــدان 
غمــی  در  را  روحانیــون  و  طــالب  بویــژه 

ــرد. ــکاه فــرو ب جان
تاریــ  طــول  در  و  همــواره  روحانیــت 

ــی  ــرت ول ــربازی حض ــه س ــر ب ــالم مفتخ اس
ــوده  و همــواره و در روزهــای  عصر)عــج( ب
حریــم  حافــظ  مــردم  کنــار  در  ســخت 
اعتقــادت و امنیــت مــردم بــوده انــد و در 
ــگاه  ــب هیچ ــا و مصائ ــختی ه ــن راه از س ای

هراســی نداشــته انــد.
ایــن حادثــه تلــ کــه موجــب نگرانــی و 
تالــم اقشــار مختلــف مــردم شــده اســت 
ــرای مســئوالن در رصــد و  تذکــری اســت ب
کنتــرل فضــای مجــازی و برخــورد قاطــع بــا 
ل و اوبــاش تهدیــد کننــد امنیــت جامعــه. ارا

بــا قدردانــی از زحمــات عزیــزان نیــروی 
در  امنیتــی  و  اطالعاتــی  انتظامــی،  هــای  
شناســایی و بــه هالکــت رســاند ضــارب 
ایــن طلبــه شــهید و دعــا بــرای شــفای عاجــل 
ــن  ــده در ای ــروح ش ــداکار مج ــور ف دو مام
ماموریــت بــر پیگیــری و برخــورد قاطــع 
ــ  ــه تل ــن حادث ــای ای ــه ه ــل و ریش ــا عوام ب
توســط  دســتگاه هــای قضایــی و امنیتــی 

ــم ــی نمایی ــد م تاکی
ــام  ــر ام ــه محض ــه را ب ــن ضایع ــب ای اینجان
ــالب  ــری ط ــم رهب ــام معظ ــج( مق ــان )ع زم
آن  خانــواده  و  علمیــه  حــوزه  فضــالی  و 
ــوده و از درگاه  ــر نم ــلیت ع ــوم تس مرح
خداونــد بــرای آن طلبــه شــهید رحمــت 
ــر و  ــدگان صب ــرای بازمان ــی و ب ــعه اله واس

اجــر مســئلت دارم .

ه همدان م یه در استان و اما  مایند ول 

ن در کنتر  و کری برای م شهادت طلبه همدا ت
ورد قاط با ارا و اوبا است ازی و بر ای م
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ــرح  ــاده ای از ط ــب م ــا تصوی ــس ب ــدگان مجل ــتی، نماین ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
اقــدام متقابــل در برابــر اعــام ســپاه پاســداران بــه عنــوان ســازمان تروریســتی توســط 
ــرار  ــت ق ــراد تروریس ــت اف ــنتکام در فهرس ــان س ــد فرمانده ــرر کردن ــکا، مق آمری

ــد. گیرن
ــل در  ــدام متقاب ــرح اق ــی ط ــه بررس ــامی در ادام ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــر اعــام ســپاه پاســداران انقــاب اســامی به عنــوان ســازمان تروریســتی توســط  براب
ــج رأی  ــق، پن ــا 181 رأی مواف ــرح را ب ــن ط ــار ای ــاده چه ــکا، م ــده آمری ــاالت متح ای
ــه  ــس ب ــر در مجل ــده حاض ــوع 209 نماین ــع از مجم ــار رأی ممتن ــف و چه مخال

ــاندند. ــب رس تصوی
ــکاری وزارت  ــا هم ــد ب ــف ش ــلح مکل ــای مس ــتاد کل نیروه ــاس، س ــن اس ــر ای ب
ــپاه پاســداران  ــی ســازمان اطاعــات س ــات و توانای ــری از امکان اطاعــات و بهره گی
انقــاب اســامی و ســایر واحدهــای اطاعاتــی، نیروهــای مســلح جمهــوری 
ــکا )ســنتکام(  ــی مرکــزی آمری ــان ســتاد فرمانده ــران، فهرســت فرمانده اســامی ای
و ســازمانها و نهادهایــی کــه تحــت اختیــار ایــن فرماندهــی هســتند و از تروریســتها 
حمایــت و پشــتیبانی می کننــد را بــرای تعقیــب قضائــی اعــام کــرده و قــوه 
قضائیــه جمهــوری اســامی ایــران حداکثــر ظــرف مــدت ســه مــاه از تصویــب ایــن 
ــر اســاس آن اســامی اعام شــده را به عنــوان  قانــون، ســازوکاری را ایجــاد کنــد کــه ب
ــن  ــایر قوانی ــی و س ــازات قضائ ــب و مج ــت تعقی ــتی، تح ــراد تروریس ســازمان و اف

ــرار دهــد. ــازات اســامی ق ــون مج ــر اســاس قان ــط ب مرتب

فرماندهان سنتکام تحت تعقیب و مجازات 
قضائی قرار می گیرند ــر  ــدازی و مدی ــؤول راه ان ــتی: مس ــروش راس ــزارش س ــه گ ب

ــی  ــی دانشــگاه دی هشــت )D8( از انجــام مراحــل نهای اجرای
فراینــد راه انــدازی ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت: بــا 
تصویــب نهایــی اساســنامه، ایــن دانشــگاه بــه زودی گشــایش 

ــد. مییاب
ــا  ــه ب ــاس دو روزه ای ک ــرد: در اج ــار ک ــزی اظه ــتار عزی س
ــای دانشــگاه دی هشــت و مراجــع  حضــور اعضــای هیئت امن
تمــاس ملــی )Focal point( در 29 و 30 آوریــل مصــادف بــا 9 
و 10 اردیبهشــتماه ســال جــاری در وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری کشــورمان برگــزار میشــود، اساســنامه ایــن دانشــگاه 

بــه تصویــب نهایــی میرســد. 
وی خاطرنشــان کــرد: آذرمــاه ســال گذشــته پیش نویــس 
ــیده  ــب رس ــه تصوی ــه و ب ــت تهی ــگاه دی هش ــنامه دانش اساس
ــه  ــگاه و آیین نام ــنامه دانش ــدن اساس ــی ش ــس از نهای ــود و پ ب
ــه  ــاز ب ــی مج ــی بینالملل ــوزش عال ــز آم ــن مرک ــا، ای هیئت امن

ــود.  ــجو میش ــرش دانش پذی
افــزود: دانشــگاه بین المللــی دی هشــت از مهــر  عزیــزی 
امســال در 120 رشــته کارشناســی ارشــد و دکتــری از سراســر 

ــرد. ــجو میپذی ــان دانش جه
کــرد:  یــادآوری  هشــت  دی  دانشــگاه  اجرایــی  مدیــر 
از  مرکــب  هشــت  دی  بین المللــی  دانشــگاه  هیئت امنــای 
ــت و  ــت اس ــازمان دی هش ــو س ــای عض ــوم دولته وزرای عل
مراجــع تمــاس ملــی نیــز نماینــدگان دائمــی از دولتهــای عضــو 
ســازمان دی هشــت بــرای پیگیــری امــور دانشــگاه هســتند کــه 
ــده اند.  ــاب ش ــوم انتخ ــان وزرای عل ــن معاون ــان از بی بیشترش
گفتنــی اســت؛ اندونــزی، مالــزی، پاکســتان، بنــگادش، 
ســازمان  ایــران هشــت عضــو  و  نیجریــه  ترکیــه، مصــر، 
ــال 96  ــه در س ــتند ک ــت هس ــادی دی هش ــای اقتص همکاریه
ــدند  ــان ش ــی هم پیم ــگاه بین الملل ــک دانش ــیس ی ــرای تأس ب
ــگاه  ــوان دانش ــینا به عن ــی س ــگاه بوعل ــران و دانش ــور ای و کش
ــد. ــده ش ــی برگزی ــز علم ــن مرک ــدازی ای ــرای راه ان ــادر ب م

تصویب نهایی اساسنامه  برای گشایش 
ــا ایجــاد فضــای امیــد و دانشگاه بین المللی دی هشت  در همدان ــان ب اســتاندار کردســتان گفــت: جوان

نشــاط مســیر توســعه جامعــه را همــوار ســازند.
مرادنیــا درنشســت  بهمــن  راســتی؛  بــه گــزارش ســروش 
صمیمــی بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد جوانــان اســتان بــا بیــان 
ــه درســتی  ــان اگــر ب ایــن مطلــب اظهارداشــت: موضــوع جوان
ــور و  ــعه کش ــداف توس ــا اه ــرد قطع ــرار نگی ــه ق ــورد توج م

ــد. ــد ش ــق نخواه ــز محق ــتان نی اس
ــی  ــان واقعیت ــراوان جوان ــای ف ــت ه ــوان و ظرفی ــزود: ت وی اف
اســت کــه وجــود دارد و بایــد بــا شــناخت درســت و اصولــی 
از ایــن پتانســل گامهــای مهمــی را در مســیر توســعه برداریــم.

ــود  ــهم خ ــه س ــه ب ــان کرد:هم ــر نش ــتان خاط ــتاندار کردس اس
ــای  ــا از توانمندیه ــم ت ــه کنی ــوع توج ــن موض ــه ای ــتی ب بایس

ــود. ــتفاده ش ــود اس ــح خ ــیر صحی ــان در مس جوان
ــه  ــد ب ــا امی ــد ب ــان بای ــان اینکــه جوان ــا بی اســتاندار کردســتان ب
ــری خــود در  ــرای مشــارکت حداکث ــده  نقــش خــود را ب آین
عرصــه توســعه همــه جانبــه کشــور و اســتان بــه بهتریــن شــیوه 
ــد، خاطــر نشــان کــرد: بنابرایــن در جلســات  ممکــن ایفــا کنن
ــی  بایســتی ســعی  ــران اجرای ــا مســئوالن و مدی هــم اندیشــی ب
ــا در  ــکات و نیازمندیه ــردن مش ــرح ک ــر مط ــاوه ب ــود ع ش
ــایی  ــل نارس ــل و فص ــه ح ــتری ب ــد بیش ــا امی ــان ب ــه جوان ادام

ــند. ــدوار باش ــود امی ــای خ ه
ــا  ــه طبیعت ــر جامع ــال حاض ــرایط ح ــه داد: در ش ــا ادام مرادنی
مشــکات و کمبودهــا بــرای جوانــان  وجــود دارد و هیــچ 
ــوان  ــه عن ــان ب ــی جوان ــت ول ــت نیس ــن واقعی ــر ای ــس منک ک
ــد دارای شــور و نشــاط اجتماعــی  ــروی محرکــه جامعــه بای نی
ــه  ــد و ب ــق کنن ــه تزری ــه جامع ــم ب ــزه را ه ــن انگی ــند و ای باش

ــد. ــه بدهن ــران روحی دیگ
ــوت و  ــا ق ــد ب ــته بای ــد گذش ــان همانن ــرد: جوان ــد ک وی تاکی
ــه  ــری در زمین ــت ناپذی ــه شکس ــر و روحی ــف ت ــوان مضاع ت
توســعه جامعــه کوشــا باشــند و جامعــه را نیــز بــه ســمت 

ــد. ــوق دهن ــتر س ــو بیش ــت و تکاپ حرک
ــگاه  ــت جای ــزوم تقوی ــه ل اســتاندار کردســتان ضمــن اشــاره ب
ــتان در  ــاد در اس ــردم نه ــای م ــازمان ه ــی س ــار اجتماع و اعتب
ــراز داشــت: در حقیقــت تاکیــد  بخشــی دیگــر از ســخنانش اب
ــگاه  ــش وجای ــد نق ــی توان ــی نم ــتم مدیریت ــات سیس و مکاتب
واقعــی ســمن هــا را تعریــف کنــد بلکــه ایــن اعتبــار را ســازمان 
ــود در  ــاش خ ــتکار و ت ــا پش ــد ب ــی توانن ــاد م ــردم نه ــای م ه
جامعــه نهادینــه و بــا عملکــرد قــوی خــود را بــه جامعــه معرفــی 

کننــد.
ــود  ــار موج ــه آم ــه ب ــا توج ــه ب ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــیده و  ــت رس ــه ثب ــتان ب ــتان کردس ــمن در اس ــش از 500 س بی
در بخشــهای مختلــف فعالیــت دارنــد، از عملکــرد ایــن ســمن 
ــن  ــدام از ای ــوع هرک ــر در مجم ــت: اگ ــرد و گف ــاد ک ــا انتق ه
ــرف  ــد و برط ــتان را رص ــکات اس ــی از مش ــا یک ــازمان ه س
مــی کــرد در نهایــت بســیاری از نارســایی هــا رفــع مــی شــد.

مرادنیــا تاکیــد کــرد: بــا وجــود تنگناهــای فعلــی مالــی و 
اعتبــاری کشــور در چنــد ســال اخیــر دولــت بــا همــه تــوان بــا 
ســازمان هــای مــردم نهــاد همــکاری داشــته و در حــد بضاعــت 
خــود کمــک هــای اعتبــاری و حمایتــی مناســبی را در اختیــار 

ســمن هــا قــرار داده اســت.
وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه با همــکاری اداره کل ورزش و 
جوانــان، امــور اجتماعــی اســتانداری و برخــی دیگــر از ادارات 
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــارات خوب ــی اعتب ــای دولت ــازمان ه و س
ســمن هــا و بهبــود شــاخص هــای اجتماعــی بــه انجــام رســیده 
ــی  ــا م ــمن ه ــن س ــه ای ــت ب ــاص دول ــه خ ــان از توج ــه نش ک

باشــد.
اســتاندار کردســتان خطــاب بــه ســمن هــای جوانــان اســتان نیــز 
ــرد  ــتاوردهای و عملک ــی دس ــا بررس ــد ب ــز بای ــما نی ــت: ش گف
هــای خــود نگاهــی بــه نقــش خــود در بهبــود شــرایط اجتماعی 
و دیگــر عرصــه هــای فعالیتــی خــود انداختــه و کارنامــه خــود 
ــاز  ــود امتی ــرد خ ــه عملک ــرده و ب ــی ک ــل و بررس ــز تحلی را نی
بدهیــد کــه تــا چــه انــدازه بــه هــدف مــورد نظــر خــود دســت 

پیــدا کــرده ایــد.
ــان  وی همچنیــن در مــورد وضعیــت جــذب و اســتخدام جوان
عضــو ســازمان هــای مــردم نهــاد اســتان کردســتان نیــز گفــت: 
ــروی  ــذب نی ــرایط ج ــررات ش ــق مق ــت طب ــر دول ــلما اگ مس
انســانی را بــرای دســتگاههای اجرایــی داشــته باشــد قطعــا 
ــت  ــا در اولوی ــد در ســمن ه ــان مســتعد و توانمن ــذب جوان ج
برنامــه هــا قــرار خواهــد گرفــت و نیــروی جــوان را جایگزیــن 

ــراد بازنشســته خواهــد کــرد. اف
ــع  ــد توق ــوآور و توانمن ــان ن ــروزه از جوان ــت: ام ــا گف مرادنی
ــر گــذاری در توســعه وجــود دارد کــه مــی  ــرای اث بیشــتری ب
تواننــد بــا انــرژی بیشــتر فکــری جدیــد را بــه جامعــه القــا کنند.

ــه تفکــرات  ــا ارائ ــان ب ــح کرد:جوان اســتاندار کردســتان تصری
ــد و  ــرای رش ــت ب ــکار دول ــراه و هم ــو هم ــای ن ــه ه و اندیش

ــند. ــه باش ــی جامع آبادان
مرادنیــا ابــراز داشــت: جوانــان نبایــد همیشــه از دولــت توقــع و 
ــان  انتظــار کمــک و حمایــت داشــته باشــند بلکــه خــود جوان
ــی و  ــا کارآفرین ــه و ب ــای خاقان ــده ه ــا ای ــد ب ــی توانن ــز م نی
اشــتغالزایی وارد عرصــه توســعه و ســازندگی کشــور شــوند.

وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه کشــور 
بــا انــواع بحــران هــای طبیعــی و تحریمهــای بیــن المللــی 

مواجــه اســت جوانــان مــی تواننــد بــا پشــتکار و همراهــی خــود 
ــر  ــن مقطــع حســاس ب ــور کشــور از ای ــرای عب نقــش مهمــی ب

عهــده داشــته باشــند.
اســتاندار کردســتان ضمــن تشــویق جوانــان بــه ورود بــه بحــث 
ــه گفــت: در ســال  ــد و توســعه اقتصــادی کشــور در ادام تولی
گذشــته اعتبــارات مناســبی در بخــش هــای کشــاورزی و 
ــدار خانگــی و بحــث اشــتغال فراگیرروســتایی در  اشــتغال پای
ــا ارائــه  ــان مــی تواننــد ب اســتان پرداخــت شــد کــه قطعــا جوان
ایــده هــای کارآفرینــی خــود از ایــن فرصــت هــا بــرای ایجــاد 

ــه بهتریــن شــیوه ممکــن اســتفاده کننــد. بســتر اشــتغال ب
تولیــد  بخــش  افــزوده  ارزش  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
محصــوالت کشــاورزی مســلما حضــور جوانــان در زمینــه 
تولیــد در ایــن بخــش مــی تواننــد بســتر ســاز تولیــد و اشــتغال 

پایــداردر کردســتان باشــد.
مرادنیــا ضمــن حمایــت از تاســیس کمیتــه نیازســنجی جوانــان 
در کردســتان در ادامــه تاکیــد کــرد: البتــه ســازماندهی  و 
صــدور مجــوز هــای ســمن هــا بایــد بــر طبــق دســتورالعملهای 
ــا  تدویــن شــده صــورت گیــرد تــا فعالیــت ایــن ســازمان هــا ب
ــه  ــب ب ــراد فرصــت طل ــع و مشــکات مواجــه نشــود و اف موان

ــی داشــته باشــند. ــر قانون اســم ســمن هــا نتواننــد فعالیــت غی
ــی  ــذاری برخ ــکان واگ ــوص ام ــتان در خص ــتاندار کردس اس
ــردم  ــای م ــازمان ه ــه س ــی ب ــتگاههای اجرای ــف دس از وظای
نهــاد نیــز گفــت: قانــون تعاریــف خاصــی بــرای دســتگاههای 
اجرایــی دارد و اگــر برخــی وظایــف قابــل واگــذاری بــه 
جوانــان و ســمن هــا وجــود داشــته باشــد مســلما از ایــن فرصت 

ــت خواهــد شــد. ــا حمای ــت ســمن ه ــه فعالی ــرای کمــک ب ب
وی اذعــان داشــت: معرفــی ظرفیــت هــا و توانمندیهــای اســتان 

از جملــه در بحــث فرهنگــی بــه ســایر اســتانها دراولویــت 
ــا  برنامــه هــای توســعه همــه جانبــه اســتان بشــمار مــی رود و ب

ــی شــود. ــال م ــت دنب جدی
مرادنیــا گفــت: در ایــن راســتا بحــث برگــزاری کنگره مشــاهیر 
ــه میزبانــی کردســتان یکــی از برنامــه هــای شــاخص و  کــرد ب
ــالجاری  ــاه س ــط تیرم ــت در اواس ــتان اس ــی اس ــر فرهنگ فراگی
بــه انجــام خواهــد رســید و نقــش مهمــی در معرفــی اســتان در 

ســطح ملــی و دیگــر کشــورهای منطقــه خواهــد داشــت.
وی اجــرای مراســمات نــوروزی و تهیــه چندیــن فیلم و ســریال 
فاخــر فرهنگــی را از دیگربرنامــه هــا بــرای ارائــه ظرفیــت هــای 

فرهنگی کردســتان برشــمرد.
ــم  ــات ه ــداد جلس ــش تع ــتار افزای ــتان خواس ــتاندار کردس اس
ــع  ــرای رف ــاد ب ــردم نه ــای م ــان و ســازمان ه ــا جوان اندیشــی ب

ــد. ــکات ش ــع و مش موان
در خاتمــه ایــن جلســه اســتاندار کردســتان ضمــن دســتور 
پیگیــری بــرای احــداث خانــه جوانــان ســمن هــا در ادامــه مبلــغ 
بیســت میلیــون تومــان بــا مشــارکت اداره کل ورزش و جوانــان 

بــه ایــن ســمن هــا اهــدا کــرد.
همچنیــن در ایــن جلســه برخــی از شــرکت کننــدگان بــه بیــان 
دیــدگاه هــا و نظــرات خــود در زمینــه فعالیــت ســازمان هــای 

مــردم نهــاد پرداختنــد.

آموزش وپــرورش  مدیــرکل  راســتی:  ســروش  گــزارش  بــه 
ــد  ــادل 15 درص ــی مع ــوز یعن ــزار دانش آم ــت: 47 ه ــاه گف کرمانش

دانش آمــوزان در اســتان ســفیر ســامت هســتند
ــا  ــوزی ب ــامت دانش آم ــفیران س ــش س ــاه در همای ــد یزدان پن مجی
ــی از  ــی یک ــردی و اجتماع ــوان ارزش ف ــامتی به عن ــه س ــان اینک بی
مهم تریــن موضوعــات اســت، اظهــار کــرد: جامعــه جهانــی بیــش از 
ــه آن  ــی رود ب ــه ســامتی می نگــرد و انتظــار م ــز دیگــری ب ــر چی ه

توجــه ویــژه ای شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه زمینــه تحقــق ســامت فــردی و اجتماعــی 
در آموزش وپــرورش فراهــم اســت، افــزود: خانــواده نخســتین 
عنصــری اســت کــه در ســامت فرزنــدان نقــش دارد و پــس از آن 
ــه  ــن وظیف ــه ای را برعهــده دارد و ای ــن وظیف ــرورش چنی آموزش وپ

ســفیران ســامت را ســنگین تر می کنــد.
ــتن  ــت: راه داش ــاه گف ــتان کرمانش ــرورش اس ــرکل آموزش وپ مدی
اولیــه  مراقبت هــای  جهانــی  شــعار  تحقــق  و  ســالم  جامعــه ای 
ــیر  ــامت، از مس ــی س ــش همگان ــوی پوش ــه س ــی ب ــتی راه بهداش

می کنــد. عبــور  آموزش وپــرورش 
بــه گفتــه یزدان پنــاه 47 هــزار دانش آمــوز یعنــی معــادل 15 درصــد 
دانش آمــوزان در اســتان کرمانشــاه ســفیر ســامت هســتند کــه اگــر 
ــرد و آن  ــش بگی ــر پوش ــر را زی ــت نف ــت هف ــوز هدای ــر دانش آم ه
را به درســتی انجــام دهــد، 100 درصــد دانش آمــوزان زیــر پوشــش 

ــد. ــرار می گیرن ــا ق آموزش ه
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از معضــات اصلــی فرزنــدان مــا در جامعــه 
ــا در  ــر همیــن مبن ــدان اســت ب ــردن از مشــکات دهــان و دن ــج ب رن
ــی انجــام  ــوم پزشــکی اقدامات ــا همــکاری عل حــوزه بهداشــت آن ب
ــدان  ــکل دن ــه مش ــود ک ــدا نمی ش ــوزی پی ــزود: دانش آم ــده، اف ش
نداشــته باشــد کــه البتــه رفــع ایــن مشــکات نیازمنــد صــرف هزینــه 

و تخصیــص اعتبــار اســت.

مجــازی  فضــای  در  دانش آمــوزان  اینکــه  بیــان  بــا  یزدان پنــاه 
بــا معرفــی جاذبه هــای گردشــگری اســتان در حــوزه ســفیران 
گردشــگری فعالیــت می کننــد، گفــت: بایــد شــرایطی فراهــم 
شــود تــا ســفیران ســامت دانش آمــوز در ســطح جامعــه و در میــان 
ــدی  ــرای بهره من ــان را ب ــد و آن ــور یابن ــازار حض ــه و ب ــردم کوچ م
ــا معاونــت بهداشــتی  از خدمــات مختلفــی کــه طــی تفاهم نامــه ای ب

ــد. ــت کنن ــد، هدای ــد ش ــد خواه منعق
وی بــا اعــام اینکــه امــروزه تغذیــه در خرابــی دنــدان دانش آمــوزان 
ــث  ــازی باع ــای مج ــرر از فض ــتفاده مک ــن اس ــر دارد و همچنی تأثی
کــرد:  عنــوان  می شــود،  آن هــا  در  بینایــی  مشــکات  بــروز 
درصــورت انجــام اقدامــات مذکــور بــه بخشــی از وظیفــه خــود در 

ــم. ــل کرده ای ــامتی عم ــن س تأمی
ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی ــرورش اســتان کرمانشــاه ب ــرکل آموزش وپ مدی
دانش آمــوزان فرزنــدان مــا هســتند، گفــت: اگــر نتوانیــم به درســتی 
ــاده  و محــروم  در حــوزه بهداشــت گام برداریــم، در مناطــق دورافت

آســیب های جدی تــر ایجــاد می شــود.
وی ضمــن اینکــه کمبــود خدمت گــزار را یکــی از مشــکات 
آموزش وپــرورش دانســت کــه بایــد برطــرف شــود، گفــت: داشــتن 
جامعــه ای ســالم و پویــا در گــرو برخــورداری از دانش آمــوزان 

ــت. ــالم اس س

مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمانشاه:

47هزار دانش آموز در استان کرمانشاه سفیر سالمت هستند

ــی در  ــی طــرح جهــاد همبســتگی مل ــس ســازمان بســیج مســتضعفین از رونمای رئی
ــر داد. لرســتان خب

ــتان و  ــه لرس ــفر ب ــرور در س ــب  پ ــین غی ــتی، غامحس ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
بازدیــد از روســتای ســیل زده دمــرود معمــوالن ضمــن تشــکر از همیــاری و کمــک 
ــان  ــردم در جری ــه انقــاب اســامی و دوســتدار م ــد ب ــردم معتق ــان و م همــه ایرانی
ســیل اخیــر، اظهــار کــرد: کارهــا خیلــی خــوب پیــش رفتــه و مــا ممنــون مــردم و 

ــال هســتیم. ــد متع پیــش از آن شــاکر خداون
وی بــا بیــان اینکــه طــرح جهــاد همبســتگی ملــی را در حــدود 15 روز گذشــته در 
ــب و  ــردم نجی ــح کــرد: آحــاد م ــم، تصری ــا طــرح کردی اســتان گلســتان در آق ق
خــوب مــا کــه در هــر مشــکلی بــه میــدان می آینــد و کمــک می کننــد آن همدلــی 

ــد. ــدان بیاین ــه می ــز همــه می بایســت ب ــار نی ــد این ب خــود را نشــان می دهن
ــی می بایســت  ــرای اجــرای طــرح همبســتگی مل ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی ــرور ب غیب پ
ــا  ــه ب ــوری ک ــه ط ــده ب ــا ش ــم و هماهنگی ه ــل می کردی ــت عم ــا دول ــگ ب هماهن
ــن را  ــازوکار ای ــه س ــم ک ــه داری ــاد جلس ــور در خرم آب ــکن کش ــاد مس ــس بنی رئی
ــه  ــت ک ــب اس ــن مطل ــارت از همی ــرح عب ــن ط ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــخص کن مش
مــردم هــر محــل بــا محوریــت مســجد، یک خانــه را عهــده دار شــوند ایــن در حالــی 
اســت خانــه ای کــه مــا تعریــف کردیــم خانــه 70 تــا 80 متــری اســت کــه به راحتــی 

ــوند. ــر ســهیم ش ــن کار خی ــان در ای ــای خودش ــا کمک ه ــد ب ــل می توانن ــر مح ه
ــه اینکــه یــک ســامانه تعریف شــده  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین ب
کــه آن را بــه لرســتان آورده ایــم، تصریــح کــرد: اعــام خبــر در گلســتان بــود امــا 
ــم در سرتاســر  ــد شــد. امیدواری ــن ســامانه در لرســتان انجــام خواه ــی از ای رونمای
اســتان هایی کــه در معــرض ســیل قــرار گرفتنــد، کاری کــه در شــأن مــردم باشــد 

بــا کمــک همــگان انجــام دهیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در لرســتان بــرآورد روی 13 هــزار و 600 مســکن اســت، 
ــه بازســازی  اضافــه کــرد: بخشــی را اساســاً بایــد از ابتــدا ســاخت و بخشــی نیــاز ب

ــت. ــی اس ــورت اساس ــازی به ص ــی بازس دارد ول

طرح ملی »جهاد همبستگی« در لرستان 
رونمایی می شود

اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
کرمانشــاه از موافقــت وزارت کشــور بــا رســمی 

داد. خبــر  ســومار  و  شوشــمی  مرزهــای  شــدن 
بــه گــزارش ســروش راســتی، محمــد ابراهیــم الهــی 
تبــار در نشســت بــا کاظــم االقابــی رئیــس اداره 
گــذرگاه مــرزی کشــور عــراق و هیــأت همــراه 
ــئوالن  ــع مس ــر از مواض ــن تقدی ــومار ضم وی در س
عــراق در حمایــت از کشــورمان در برابــر زیــاده 

خواهی هــای آمریــکا اظهــار داشــت: امیدواریــم 
ایــران  کــه  آنچنــان  کشــور  دو  همکاری هــای 
ادامــه  بــوده  عــراق  پشــتیبان  ســختی  روزگار  در 
ــع مســائل و  ــن راف داشــته باشــد و گفتگوهــای طرفی

دغدغه هــای موجــود در مــرز ســومار باشــد.
وی یکــی از دغدغه هــای طرفیــن را ورود کاالهــای 
غیرمجــاز از مــرز دانســت و گفــت: کمــک بــه رفــع 
دغدغه هــا از وظایــف طرفیــن در مبــادالت تجــاری 

اســت.
اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
ــت وزارت  ــه موافق ــاره ب ــا اش ــه ب ــاه در ادام کرمانش
و  مرزهــای شوشــمی  شــدن  رســمی  بــا  کشــور 
ــه در  ــن مصوب ــب ای ــا تصوی ــرد: ب ــد ک ــومار تاکی س
هیــأت دولــت، تجهیــزات الزم بــرای ورود و خــروج 
کاال و مســافران در ایــن مرزهــا فراهــم خواهــد شــد 
ــه برخــی مشــکات  ــن نســبت ب و دغدغه هــای طرفی

رفــع می شــود.
مــرزی  گــذرگاه  اداره  رئیــس  االقابــی  کاظــم 
ــدف  ــه ه ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس ــز در ای ــراق نی ع

از دیــدارش توســعه تجــاری بیــن دو کشــور اســت، 
اظهــار داشــت: عــراق همــواره از محصــوالت ایرانــی 
اســتقبال کــرده چــرا کــه رابطــه عمیــق و با مســئولیتی 

ــرار اســت. ــن برق ــن طرفی بی
ــه حضــور خــود در تهــران در ســفر  ــا اشــاره ب وی ب
ــته  ــه گذش ــران در هفت ــه ای ــراق ب ــر ع ــت وزی نخس
ــده  ــاتی را نماین ــفر جلس ــن س ــرد: در ای ــح ک تصری
ــر  ــرف ب ــی آن دو ط ــه ط ــتیم ک ــور داش وزارت کش
رفــع دغدغه هــا در تبــادالت مــرزی تاکیــد داشــتند.

االقابــی همچنیــن رســمی شــدن مــرز ســومار در 
ــای  ــکات و دغدغه ه ــع مش ــک را راف ــده نزدی آین
عــراق عنــوان کــرد و افــزود: عــراق خواهــان توســعه 

ــت. ــران اس ــا ای ــود ب ــارد دالری خ ــط 20 میلی رواب
وی پیشــنهاد داد کــه مســئوالن بازاچــه هــای مــرزی 
و  مســائل  نشســتی  در  عــراق  مندلــی  و  ســومار 
ــه گفتگــو گذاشــته و  ــورد بحــث را ب موضوعــات م
ــورد آن برســند. ــم واحــدی در م ــه نتیجــه و تصمی ب

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه :

موافقت وزارت کشور با رسمی شدن مرزهای سومار و شوشمی ــه  ــری ک ــت خب ــردان درنشس ــتی؛کامران گ ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
بمناســبت  9 اردیبهشــت روز شــوراها برگــزار شــده بــود در جمــع 
ــا گرامیداشــت فرارســیدن روز شــورا ها بیــان کــرد: عمــق  خبرنــگاران ب
تفکــر نظــام، مــردم ســاالری اســت از ایــن رو از ســال 78 شــورای 

ــد. ــاد ش ــتا ایج ــهر و روس ــامی در ش اس
گــردان بــا بیــان اینکــه  خدمــت در دارالمومنیــن و دارالمجاهدیــن 
همــدان افتخــار اســت افــزود :سیاســت گذاری شــورا در ســال های 
اخیــر بــه نحــو احســن انجــام شــده و شــاهد تحــول خوبــی در مدیریــت 

ــم . ــهری بودی ش
بودجــه ســال 98  اســامی شــهر همــدان گفــت:  رییــس شــورای 
شــهرداری همــدان بــا 25 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل، هشــت 

ــت. ــده اس ــوب ش ــال مص ــارد ری ــزار میلی ه
ــارد  ــل بودجــه شــهرداری همــدان 6 هــزار میلی ــان کــرد: ســال قب وی بی
ریــال بــود کــه امســال بــا افزایــش خوبــی مواجــه اســت. ویژگــی بودجــه 
امســال نســبت بــه ســال قبــل در ایــن اســت کــه 43 درصــد آن در بخــش 
ــه افزایــش حقــوق و دســتمزدها  ــا نســبت ب جــاری صــرف مــی شــود ت

اقــدام الزم صــورت بگیــرد.
ــه بخــش  ــه اختصــاص 57 درصــد بودجــه امســال ب ــا اشــاره ب گــردان ب
ــدن 430  ــی ش ــه اجرای ــم ب ــدان  مصم ــهرداری هم ــت: ش ــی گف عمران

ــت. ــاری اس ــال ج ــی در س ــرح عمران ط
ــان  ــا پای ــد و ت ــق ش ــه محق ــد بودج ــته 88 درص ــال گذش ــت: س وی گف

ــت. ــود نداش ــا وج ــی ه ــکلی در پرداخت ــز مش ــال نی س
ازنظرات و ایده های مردمی در اداره امور شهر استفاده 

می شود
ــور  ــه در اداره ام ــان اینک ــا بی ــدان ب ــهر هم ــامی ش ــورای اس ــس ش ریی
شــهری از نظــرات و ایده هــای مردمــی اســتفاده می شــود، گفــت: 
ــف  ــخص و تعری ــهرداری ها مش ــرای ش ــی ب ــی وظایف ــه فرهنگ در زمین
ــه  ــزام ب ــهادت، اع ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــه تروی ــوان ب ــه می ت ــده ک ش
اردو هــای راهیــان نــور، تجلیــل از خانواده هــای شــهدا و جانبــازان 
ایجــاد کتابخانه هــا نصــب تمثــال شــهدا در ســطح شهرتشــکیل شــورای 
ــاره  ــئوالن اش ــه مس ــی ب ــکات مردم ــال مش ــات و انتق ــی مح اجتماع

ــرد. ک
وی بــا اشــاره بــه موضــوع ریــز پروژه هــا اظهــار داشــت:دراین خصــوص 
ــی  ــت و یک ــهر اس ــع ش ــرح جام ــه ط ــود دارد ک ــی وج ــرح کل ــک ط ی
ــه  ــا باتوجــه ب ــا اســت، ام ــاده راه خیابان ه ــن شــده پی از طرح هــای تدوی
مشــکاتی کــه بــرای تــردد اتوبوس هــا و تاکســی ها بــه وجــود می آیــد 
تصمیــم بــر ایــن شــد کــه حــدود 100 متــر از خیابان هــا پبــاده راه شــود و 

مابقــی بــرای تــردد خودرو هــا باقــی بمانــد.
و  اشــاره  شــهر  در  اجتماعــی  نشــاط  ایجــاد  بــرای  تــاش  بــه  وی 
خاطرنشــان کــرد: مشــارکت در برپایــی جشــن ها و راهپیمایی هــای 

عمومــی، ســاخت المان هــای مختلــف از اولویــت هــای مدیریــت 
شــهری در همــدان اســت .

ــه  گــردان توســعه و افزایــش ســرانه فضــای ســبز در همــدان را از برنام
هــای شــهرداری و شــورای شــهر دانســت و گفــت: دو بوســتان  در 
ــود. ــزوده می ش ــهری اف ــبز ش ــای س ــه فض ــان ب ــدره و اکبات ــه حی منطق

ــته  ــال های گذش ــزود: در س ــدان اف ــهر هم ــامی ش ــورای اس ــس ش ریی
ســعی شــد آبیــاری فضــای ســبز از آب شــرب جــدا شــود و از گونه هــای 

بومــی شــهر همــدان بــا میــزان آب مــورد نیــاز کمتــر اســتفاده شــود.
حامی شورای اجتماعی محالت هستیم

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــدان در بخ ــهر هم ــامی ش ــورای اس ــس ش ریی
خــود بــا حمایــت از شــورای اجتماعــی محــات گفــت: بــا قــوت 
اجرایــی شــدن ایــن شــورا را پیگیــری مــی کنیــم و ایــن شــورا گســترش 

ــز تشــکیل شــده اســت. ــه آن نی ــد و دبیرخان ــی یاب م
ــن  ــی شــدن ای ــه اجرای ــوان آزمون ــه عن ــه ب ــار منطق ــان کــرد: چه وی بی
ــن محــات  ــرار اســت در ای ــت خــود را شــروع کــرده و ق شــورا فعالی

ــوند. ــتقر ش ــوراها مس ش
گــردان اظهــار داشــت: شــورای اجتماعــی محــات در پیگیــری و حــل 
مشــکات و موانــع شــهروندان در مدیریــت شــهری ســرعت بیشــتر 

ــد بخشــید.  خواه

سایت موزه میدان امام در مدت 2 ماه ساخته می شود
کامــران گــردان اظهــار داشــت: ســایت مــوزه میــدان امــام )ره( در مــدت 
2 مــاه احــداث خواهــد شــد و 20 میلیــارد ریــال بودجــه بــرای احــداث 

ایــن ســایت اختصــاص یافتــه اســت.
ــا مشــارکت میــراث فرهنگــی، مســکن و  وی بیــان کــرد: ایــن ســایت ب
شهرســازی و شــهرداری همــدان احــداث مــی شــود وعملیــات عمرانــی 

ایــن ســایت توســط شــهرداری همــدان انجــام خواهــد شــد.
ــی  ــه بازآفرین ــی از بودج ــارد ریال ــار 20 میلی ــد: اعتب ــادآور ش ــردان ی گ

ــود. ــت ش ــهرداری پرداخ ــه ش ــازی ب ــکن و شهرس ــت از مس ــرار اس ق
زمینه سازی برای جذب گردشگر

رییــس شــورای اســامی شــهر همــدان بــا بیــان اینکــه زمینــه ســازی الزم 
بــرای جــذب گردشــگر در ســطح ایــن شــهر فراهــم شــده اســت افــزود: 
آرام ســازی بلــوار ارم، ســاخت هتــل هــا، پیــاده راه ســازی مرکــز شــهر 
و ایجــاد مراکــز تجــاری بــزرگ در راســتای اســتفاده بهینــه گردشــگران 

. ست ا
گــردان افــزود: آرام ســازی بلــوار ارم و پیــاده راه اکباتــان طــرح هــای 
مانــدگار بــرای شــهر همــدان در آینــده خواهــد بــود و بــه طــور قطــع از 

فوایــد آن اســتفاده خواهنــد کــرد.
ــی از ســرمایه  ــه کــرد: شــورای شــهر همــدان رویکــرد حمایت وی اضاف
گــذاران بخــش گردشــگری دارد و هــدف مــا توســعه و رونــق صنعــت 

گردشــگری اســت.
در ایــن نشســت برخــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر همــدان نیــز 

حضــور داشــتند.

بودجه شهرداری همدان  در سال 98 افزایش یافت

اســتاندار ایــام گفــت: خســارت ســیل در 9 روســتای ماژیــن و 
ســیروان 7هــزار نفــر را در بــر گرفتــه اســت.

ــتکی در  ــلیمانی دش ــم س ــتی، قاس ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
ــداد اظهــار داشــت:  ــه ام ــاح، رئیــس کمیت ــز فت ــا پروی ــدار ب دی

کمیتــه امــداد بیشــترین کمــک بــه مناطــق ســیل زده اســتان ایام 
را داشــته اســت امــا بــا توجــه بــه عمــق خســارات واردشــده در 

ســیل اخیــر کمــاکان نیازمنــد حمایــت و مســاعدت هســتیم.
ــش  ــه بخ ــر ب ــیل اخی ــه، در س ــان این ک ــا بی ــام ب ــتاندار ای  اس
ماژیــن دره  شــهر بــا 7 هــزار نفــر جمعیــت و 9 روســتا در 
ــت  ــده اس ــی وارد ش ــارات فراوان ــیمره خس ــد س ــت س باالدس
خاطرنشــان کــرد: اقدامــات پیشــگیرانه و بازدارنــده از خســارت 
ــژه  ــورت وی ــز به ص ــیل نی ــد از س ــد و بع ــال ش ــام اعم در ای
مباحــث کمــک بــه ســیل زدگان در دســتور کار قــرار گرفــت.

وی تقســیم کار درســت را یکــی از نقــاط قــوت ســتاد مدیریــت 
ــرد:  ــح ک ــوان و تصری ــیل عن ــد از س ــل و بع ــتان قب ــران اس بح
در تقســیم بندی های صورت گرفتــه کمک رســانی در منطقــه 
ــرد  ــز عملک ــپاه نی ــه س ــت ک ــرار گرف ــپاه ق ــده س ــن به عه ماژی
ارائــه  راســتای  در  درســتی  مدیریــت  اعمــال  و  درخشــان 

ــت. ــته اس ــیل زدگان داش ــه س ــات ب خدم

اســتاندار ایــام در ادامــه بــه مشــکل ســیل زدگان بــرای اســتفاده 
از تســهیات اشــاره کــرد و گفــت: بســیاری از منازلــی کــه در 
ســیل تخریــب شــده و یــا خســارت دیده انــد قبــًا از تســهیات 
بازپرداخــت  بــرای  کــه  کرده انــد  اســتفاده  قرض الحســنه 
ــن  ــد در ای ــتند و بای ــه هس ــکل مواج ــا مش ــدد ب ــهیات مج تس
خصــوص نیــز تمهیداتــی صــورت گیــرد تــا آن هــا در خصوص 

دریافــت مجــدد وام بــا مشــکل روبــه رو نشــوند.
ــیل در  ــارت س ــه خس ــوج ب ــا ت ــه ب ــتکی در ادام ــلیمانی دش س
سراســر اســتان افــزود: تمــام اســتان ایــام درگیــر ســیل بــود و 
ــی داشــتیم کــه  ــه بحران ــا در اســتان دو منطق ــد ام خســارت دی

ــد توجــه بیشــتر اســت. نیازمن
ــر خســاراتی  ــن مناطــق ســیل زده عــاوه ب ــه داد: در ای وی ادام
ــده  ــا وارد ش ــتغال آنه ــات و اش ــزارع و باغ ــازل، م ــه من ــه ب ک
مشــکاتی را نیــز به وجــود آورده کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیــرد.

7هزار نفر در سیل استان ایالم خسارت دیده اند

ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــل ش مدیرعام
منطقــه همــدان گفــت: پارســال 140 میلیــون لیتــر 

ــد. ــی ش ــدان صرفه جوی ــن، هم ــرف بنزی در مص
امیــن  راســتی:  ســروش  گــزارش  بــه 
پخــش  شــرکت  روســتایی،مدیرعامل 
فرآورده هــای نفتــی منطقــه همــدان بــا اشــاره 
ــن  ــرف بنزی ــر در مص ــون لیت ــه 140 میلی ــه اینک ب
در اســتان همــدان صرفه جویــی شــد ادامــه داد: 
ــه ســبد  ــق تنوع بخشــی ب ــی از طری ــن صرفه جوی ای
ســوختی خانوار هــا و جایگزیــن کــردن آن بــا 

اســت. شــده  محقــق   CNG

افــزود: ســال گذشــته 140 میلیــون و 570  وی 
هــزار متــر مکعــب ســوخت پــاک در جایگاه هــای 

ــه مصــرف رســید. اســتان همــدان عرضــه و ب
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــل ش مدیرعام
ــازل عرضــه  ــان اینکــه 250 ن ــا بی ــه همــدان ب منطق
ــال  ــازل فع ســوخت گاز طبیعــی فشــرده در 211 ن

اســت افــزود: بــه طــور میانگیــن طــی ســال 
ــب  ــر مکع ــزار مت ــازل 732 ه ــر ن ــته از ه گذش
ــده  ــق ش ــا تزری ــول خودرو ه ــه کپس ــوخت ب س

ــت. اس
ــوخت  ــزان س ــترین می ــه بیش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ناحیــه مرکــزی  CNG تحویلــی در ســال 97 ب

ــه  ــاص یافت ــد( اختص ــن و قهاون ــدان، فامنی )هم
ــش از  ــا بی ــن جایگاه ه ــرد: در ای ــان ک ــت بی اس
ــد از  ــدود 40 درص ــب ح ــر مکع ــون مت 64 میلی

ــود. ــامل می ش ــی را ش ــم کل رق
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در 47 
ــی  ــوخت گاز طبیع ــدان س ــه هم ــگاه منطق جای
ــداد  ــن تع ــزود: از ای فشــرده عرضــه می شــود اف
24 جایــگاه تــک منظــوره )CNG( و 23 جایــگاه 
 )CNG دیگــر دومنظــوره )فــرآورده مایــع و 

اســت.

صرفه جویی ۱4۰ میلیون لیتر بنزین در استان همدان
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شماره دوم

برگزاری انتخابات استانی مجلس
بررسی مزایا و معایب

ــد  ــان سیاســتها بای مســئوالن کشــور و سیاست ســازان و مجری
قــدر جامعــه ی کارگــری را بداننــد و بــه مســائل اساســی 
آنهــا همچــون امنیــت شــغلی، احتــرام بــه کارگــر و موضــوع 
دســتمزد کارگــران، توجــه صحیــح و دقیقــی داشــته باشــند.

ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــتی : حض ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
و  کار  هفتــه ی  آغــاز  در  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
کارگــر در دیــدار هــزاران نفــر از کارگــران صنایــع مختلــف، 
ــد و  ــق تولی ــم رون ــرایط مه ــه را از ش ــادی و بی وقف کار جه
ــد و  ــی خواندن ــاد مقاومت ــن اقتص ــرد عزت آفری ــق راهب تحق
ــت  ــون امنی ــائلی همچ ــه مس ــیدگی ب ــزوم رس ــر ل ــد ب ــا تأکی ب
شــغلی و مــزد و احتــرام بــه کارگــران، افزودنــد: دشــمن 
ــادی  ــار اقتص ــر فش ــران ب ــت ای ــو درآوردن مل ــه زان ــرای ب ب
متمرکــز شــده اســت امــا بدانــد ایــن ملــت هیــچ گاه بــه زانــو 
درنمی آیــد و ضمــن اســتفاده از فرصــت تحریــم بــرای رشــد 
ــذارد. ــخ نمیگ ــکا را بی پاس ــمنی های آمری ــکوفایی، دش و ش

ــا  ــران را ب ــا کارگ ــال ب ــدار امس ــامی دی ــاب اس ــر انق رهب
توجــه بــه ســال »رونــق تولیــد«، دارای اهمیــت بیشــتری 
ــرای  ــه ای ب ــوان زمین ــار به عن ــه به ــبیه کار ب ــا تش ــتند و ب دانس
ــک ارزش واال  ــد: کار ی ــتعدادها گفتن ــا و اس ــروز ظرفیت ه ب
اســت و ایــن موضــوع بایــد بــه یــک فهــم عمومــی در جامعــه 
تبدیــل شــود تــا جایــگاه ارزشــمند کارگــر نیــز شــناخته 

شــود.
ــق  ــق رون ــل تحق ــی از عوام ــه ای یک ــت اهلل خامن ــرت آی حض
تولیــد را کار جهــادی و فوق العــاده دانســتند و افزودنــد: 
مقاومتــی  اقتصــاد  اصلــی  ارکان  از  یکــی  تولیــد  رونــق 
ــای  ــود، تصمیم ه ــق ش ــی محق ــاد مقاومت ــر اقتص ــت و اگ اس
ســردمداران آمریکایــی و صهیونیســتی دربــاره ی نفــت و 

مســائل اقتصــادِی دیگــر، تأثیرگــذار نخواهــد بــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: »رونــق تولیــد«، »حمایــت از 
مقاومتــی«  »اقتصــاد  و  کاری«  »تحــرک  ایرانــی«،  کاالی 
در واقــع زمینه ســاز عــزت ملــی و نفوذناپذیــری در برابــر 

شــد. خواهــد  بیگانــگان  تصمیم هــای 

ــی  ــزت مل ــه ع ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
یکــی از اولویتهــا و مســائل اصلــی هــر ملتــی اســت، گفتنــد: 
ملتهــا هیــچ گاه راضــی نخواهنــد شــد تــا تحــت تأثیــر و نفــوذ 

ــد. ــرار گیرن تصمیمــات دشــمنان خــود ق
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه ادعاهــای مقامــات 
ــد: آنهــا میگوینــد دشــمن  آمریکایــی و صهیونیســتی، افزودن
ــران دشــمنی  ــا ملــت ای نظــام جمهــوری اســامی هســتیم و ب
نداریــم امــا دشــمنی بــا جمهــوری اســامی، دشــمنی بــا 
ــک و  ــه کم ــامی ب ــوری اس ــرا جمه ــت زی ــران اس ــت ای مل
مــدد مــردم برپاســت و اگــر کمــک مــردم نبــود، جمهــوری 

ــود. اســامی نب
ــت  ــمنان مل ــون دش ــای گوناگ ــه توطئه ه ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ایــران در چهــل ســال گذشــته از جملــه تمرکــز بــر موضــوع 
کار و کارگــر و شکســت ایــن تاشــها، تأکیــد کردنــد: 
ــر  ــوارد، ب ــن م ــه ی ای ــران در هم ــژه کارگ ــران بوی ــت ای مل

ــد. ــوس کردن ــد و او را مأی ــمن زدن ــان دش ده
اینکــه جامعــه ی  بــر  بــا تأکیــد  انقــاب اســامی  رهبــر 
کارگــری از وفادارتریــن قشــرها بــه جمهــوری اســامی 
بــوده و هســت، افزودنــد: مســئوالن کشــور و سیاست ســازان 
و مجریــان سیاســتها بایــد قــدر جامعــه ی کارگــری را بداننــد 
ــرام  ــه مســائل اساســی آنهــا همچــون امنیــت شــغلی، احت و ب
بــه کارگــر و موضــوع دســتمزد کارگــران، توجــه صحیــح و 

ــته باشــند. ــی داش دقیق
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در همیــن زمینــه گفتنــد: بعضــی 
ــروش  ــه، ف ــردن کارخان ــن ب ــا از بی ــا ب ــداران کارخانه ه خری
ــرج،  ُ ــه ب ــه ب ــن کارخان ــردن زمی ــل ک ــزات آن، و تبدی تجهی
ــوه،  ــه ق ــئوالن در س ــه ی مس ــه هم ــد ک ــتفاده میکنن سوءاس

ــد. ــدی کنن ــه ی ج ــائل مقابل ــه مس ــا این گون ــد ب بای
ایشــان واردات بی رویــه را از دیگــر مســائلی برشــمردند 
ــد  ــه وارد میکن ــی ضرب ــد داخــل و کارگــر ایران ــه تولی کــه ب
بی رویــه ی  واردات  بــا  مقابلــه  زمینــه ی  در  افزودنــد:  و 
ــن  ــا ای کاالهــای خارجــی، مقــررات ســختی وجــود دارد ام

ــوند. ــرا ش ــت اج ــا قاطعی ــد ب ــط بای ضواب
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد: تحریمهــا اگرچــه در برخــی 
مــوارد، زمینه ســاز بــروز مشــکات میشــوند امــا اگــر بــا آنهــا 
ــد  ــور خواه ــع کش ــه نف ــود، ب ــی ش ــح و منطق ــه ی صحی مقابل
بــود زیــرا تحریمهــا موجــب تکیــه بــر تــوان، ظرفیــت و 

ــد. ــد ش ــی خواه ــای داخل ابتکاره
توطئه هــای  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
مختلــف و نــاکام دشــمنان در چهــل ســال اخیــر علیــه »ملــت 
ایــران، انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی« تأکیــد 

ــه  ــادی ب ــائل اقتص ــر مس ــز ب ــا تمرک ــا ب ــد: آمریکایی ه کردن
دنبــال بــه زانــو درآوردن ملــت ایــران هســتند امــا بداننــد ایــن 
ــزرگ و  ــت ب ــد و مل ــاکام میمان ــز ن ــان نی ــر آن ــت اخی حرک
عزیــز ایــران در مقابــل شــیطان بــزرگ هیــچ گاه بــه زانــو در 

ــد. نخواهــد آم

رهبــر انقــاب اســامی دربــاره ی تــاش آمریــکا بــرای 
ــد:  ــران، افزودن ــت ای ــادرات نف ــای ص ــردن راه ه ــدود ک مس
ــد اگــر  ــران نشــان داده ان ــال و مســئوالن هوشــیار ای ــت فع مل

ــن  ــاً ای ــکنند و قطع ــت ها را میش ــه ی بن بس ــد هم ــت کنن هم
ــوری  ــد و جمه ــی نمیرس ــه جای ــم ب ــا ه ــاش آمریکایی ه ت
ــت  ــد، نف ــد و اراده کن ــته باش ــدار الزم داش ــر مق ــامی ه اس

ــرد. ــد ک ــادر خواه ص
ایشــان بــا یــادآوری یــک نکتــه ی مهــم خطــاب بــه دشــمنان 
شــما  دشــمنی های  بدانیــد  کردنــد:  تأکیــد  ایــران  ملــت 
ــه  ــت ک ــی نیس ــران، ملت ــت ای ــد و مل ــد مان ــخ نخواه بی پاس

ــد. ــا کن ــیند و تماش ــد و او بنش ــه کنن ــه او کار و توطئ علی
ــه ی  ــر در زمین ــه ای دیگ ــه ای در نکت ــت اهلل خامن ــرت آی حض
تشــدید فشــارهای نفتــی آمریــکا، گفتنــد: کاهــش وابســتگی 
بــه فــروش نفــت را قــدر و نوعــی فرصــت میدانیــم و از 
ــتفاده  ــی اس ــای داخل ــر توانایی ه ــتر ب ــه ی بیش ــرای تکی آن ب

ــم. میکنی
رهبــر انقــاب، توانایی هــای ملــت ایــران و جوانــان پرتــاش 
و خوش اســتعداد میهــن را بســیار فراتــر از وضــع فعلــی 
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: بایــد فرهنــگ کار و تولیــد 
و تــاش را ترویــج دهیــم و روحیــه ی انتظــار بــرای ثــروت 
ــادآورده را از بیــن ببریــم و روشــهایی شــبیه بخت آزمایــی  ب
جملــه  از  مختلــف  دســتگاه های  کــه  نکنیــم  ترویــج  را 

ــند. ــا باش ــن معن ــه ای ــد متوج ــیما بای صداوس
ایشــان بــا اســتناد بــه آیــه ی شــریفه ی قــرآن کریــم، دســتاورد 
حقیقــی انســان را حاصــل ســعی و تــاش او برشــمردند 
و افزودنــد: رشــد فــرد و جامعــه در گــرو اراده و همــت 
ــادی  ــاظ م ــا از لح ــه در دنی ــی ک ــت و جوامع ــاش اس و ت
رشــد کرده انــد، بــر اثــر همیــن عوامــل بــوده اســت چراکــه 
ــم کار  ــا ه ــرای دنی ــه ب ــانی ک ــه کس ــده داده ب ــد وع خداون

ــرد. ــد ک ــک خواه ــد، کم میکنن
»رشــد  و  ملــت«  »رفــاه  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
و  »معنویــت  کنــار  در  را  علمــی«  و  فنــاوری  اقتصــادی، 
اســامی  نظــام  اصلــی  اهــداف  از  اخاقــی«،  پیشــرفت 
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: تحقــق ایــن اهــداف بــه کار 

دارد. نیــاز  مســتمر  تــاش  و 

ــد  ــود کــه بای ــن ب ــان گام دوم ای ــد: هــدف از بی ایشــان گفتن
بــا همــان انگیــزه و همــت بلنــدی کــه کشــور را از زیــر لگــد 
مســتکبران خــارج کــرد، بــه حرکــت پرشــور بــرای رســیدن 

ــه داد. ــد پیشــرفت و عــزت ادام ــای بلن ــه قله ه ب
ــاش  ــزه، تحصیل کــرده و پرت ــان باانگی ــر انقــاب، جوان رهب
ــتند و  ــن دانس ــده ی روش ــه آین ــور ب ــتیابی کش ــور دس را مح
ــاً  ــون و غالب ــای گوناگ ــی مجموعه ه ــل اله ــه فض ــد: ب افزودن
جــوان در سراســر ایــران عزیــز مشــغول فعالیــت هســتند تــا در 
ــه قله هــای رفیــع عــزت  پرتــو حرکتــی عظیــم، ملــت ایــران ب

مــادی و معنــوی برســد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه عصبانیت دشــمن از 
تــاش و یکپارچگــی ملــت ایــران افزودنــد: در همیــن بــای 
ــه  ــه صحن ــت را ب ــی مل ــه کس ــودی ک ــا وج ــیل، ب ــِی س طبیع
دعــوت نکــرد، مــردم همچــون ســیل بــه کمــک ســیل زده ها 
رفتنــد و جوانــان از سراســر کشــور بــه کمــک مــردم و 
ــدردی و  ــدت و هم ــن وح ــه ای ــتافتند ک ــی ش ــان محل جوان
ــوب  ــده ای خ ــده ی آین ــم و نویددهن ــیار مه ــی، بس ــاش مل ت

ــود. خواهــد ب
کردنــد:  تأکیــد  سخنانشــان  پایــان  در  انقــاب  رهبــر 
گفتــه شــد، تاشــهای دشــمنان،  اخیــراً  همان گونــه کــه 
ــان اســت و دشــمنان ســرانجام  ــن نفســهای دشــمنِی آن آخری
از خصومــت علیــه ملــت ایــران خســته خواهنــد شــد امــا ایــن 
ملــت از کار و تــاش و پایــداری و پیشــرفت هیــچ گاه خســته 

ــد. ــد ش نخواه
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی، آقــای شــریعتمداری 
ــت:  ــی گف ــی در گزارش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
کنتــرل واردات، اصــاح سیاســتهای مالیاتــی، اســتفاده از 
ــدازی  ــد، راه ان ــود تولی ــرای بهب ــی ب ــه ی عموم ــع بودج مناب
بهبــود  بــرای  مضاعــف  تــاش  مهارت افزایــی،  نهضــت 
ــع  ــای رف ــم کارگروه ه ــکیل منظ ــب وکار و تش ــای کس فض
ــت از  ــرای صیان ــت ب ــه برنامه هــای دول ــد، از جمل ــع تولی موان

ــت. ــد اس ــتغال جدی ــاد اش ــود و ایج ــتغال موج اش

گی
�ن ر�ه

ن
�تماعی  � یه ا�ج ر�

�ش
�ن

ــس شــورای اســامی  ــدگان مجل ــروش راســتی: نماین ــه گــزارش س ب
ــرح  ــی ط ــان بررس ــت 98 در جری ــوم  اردیبهش ــی س ــت علن درنشس
اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، 

ــد. ــاح کردن ــرح را اص ــن ط ــاده 8 ای ــره 2 م تبص
شــمارش و تجمیــع آرای نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای 
ــر  ــرایط زی ــا ش ــبی و ب ــورت  تناس ــورت اســتانی بص ــه ص اســامی ب

ــت اس
ــه  ــی ک ــا نامزدهای ــزد ی ــا نام ــی صرف ــه فرع ــوزه انتخابی ــر ح ۱- از ه
ــب  ــوزه را کس ــوذه آن ح ــح ماخ ــد از آرای صحی ــل ۱۵ درص حداق
ــی باشــند. ــبی م ــوزه اســتانی و تناس ــب ح ــه کس ــاز ب ــد مج کرده ان

هــا و  احــزاب، جبهــه  فهرســت های   2- درصــد کســب آرای 
نامزدهــای مســتقل از کل آرای صحیــح ماخــوذه در حــوزه انتخابیــه 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی در مجل ــص کرس ــاک تخصی ــی، م اصل

می باشــد.
ــه  ــتقل ک ــای مس ــر فهرســت و نامزده ــن ســهم ه ــس از تعیی  ۳- پ
ــر نامــزدی کــه  ــب ه ــه ترتی ــه آنهــا تعلــق گرفتــه اســت، ب کرســی ب
ــت آورده  ــه دس ــی ب ــه اصل ــوزه انتخابی ــطح ح ــن آرا را در س باالتری
ــوان  ــه عن ــا ب ــی ه ــت از کرس ــر فهرس ــهم ه ــقف س ــا س ــت، ت اس
ــامی راه  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــی ب ــه فرع ــوزه انتخابی ــده ح نماین

می یابــد.
ــوزه  ــه در ح ــان چ ــه چن ــت ک ــده اس ــاده آم ــن م ــره 2 ای در تبص
ــد از آرای  ــاب ۱۵ درص ــا نص ــک از نامزده ــچ ی ــی هی ــه فرع انتخابی
صحیــح ماخــوذه را کســب ننمایــد، انتخابــات فقــط در همــان حوزه 
ــورت  ــن ص ــد. در ای ــد ش ــزار خواه ــه ای برگ ــورت دو مرحل ــه ص ب
ــی کــه  ــن نامزدهای ــاز از بی ــورد نی ــدگان م ــر نماین ــداد دو براب ــه تع ب
ــور در  ــرای حض ــد، ب ــب کرده ان ــه اول کس ــترین آرا را در مرحل بیش
ــداد  ــی کــه تع ــوند و در صورت ــی می ش ــه دوم معرف ــات مرحل انتخاب
ــام  ــد، تم ــور باش ــر مذک ــر از دو براب ــده کمت ــی  مان ــای باق نامزده
نامزدهــا بــرای حضــور در مرحلــه دوم انتخابــات معرفــی مــی گردنــد 
و نامــزد و یــا نامزدهایــی کــه باالتریــن رای در همــان حــوزه انتخابیــه 
ــه  ــده ب ــی  مان ــی های باق ــقف کرس ــا س ــد ت ــب کنن ــی را کس فرع

ــد. ــی یابن ــورای اســامی راه م ــس ش مجل
ــان،  ــورای نگهب ــی ش ــا هماهنگ ــور ب ــه وزارت کش ــن مصوب ــق ای طب
زمــان انجــام مرحلــه دوم انتخابــات را ظــرف مــدت یــک مــاه پس از 
اعــام نتیجــه  مرحلــه اول و تاییــد جهــت انتخابــات توســط شــورای 

ــد. ــام می کن ــن و اع ــان تعیی نگهب
ــهم  ــه س ــی ک ــت در صورت ــده اس ــز آم ــاده نی ــن م ــره ۷ ای در تبص
کرســی هــای اختصــاص یافتــه بــه فهرســت ها و نامزدهــای مســتقل 
ــا ارقــام صحیــح  بــه صــورت اعشــاری درآیــد کرســی هــا متناســب ب
ــن  ــه باالتری ــب ب ــه ترتی ــازاد ب ــای م ــی ه ــود و کرس ــع می ش توزی
اعشــار اختصــاص می یابــد. طبــق تبصــره ایــن مــاده آرای هــر نامــزد 
ــا از  ــرد کســب کــرده و ی ــه صــورت منف ــی اســت کــه ب شــامل آرای
ــه  ــه وی ارائ ــون ب ــن قان ــوع ای ــی موض ــت های انتخابات ــق فهرس طری

ــده است. ش

ــس  ــات مجل ــدن انتخاب ــتانی ش ــب اس ــا و معای مزای
ــت؟ چیس

تجربیــات گذشــته نشــان می دهــــد اســتانی شــدن انتخابــات 
ــی،  ــف سیاسـ ــای مختلـ ــدید دو قطبی هـ ــث تشـ ــس، باعـ مجل
مذهبــی و نــژادی می شــود، دوقطبی هایــی کــــه می توانــــد 

ــــاشد. ب فریب هــا  و  تهدید هــا  و  تخریب هــا  شــــروع کننده 
ــاش  ــابقه ت ــس س ــات مجل ــدن انتخاب ــتانی ش ــرح اس ــی ط بررس
ــتم و  ــم، هش ــس شش ــات، در مجال ــام انتخاب ــر در نظ ــرای تغیی ب
ــرادات وارده از ســوی  ــل ای ــه دلی ــار ب ــر ب نهــم وجــود داشــته کــه ه
نماینــدگان و یــا اعضــای شــورای نگهبــان بــه ثمــر نرســیده اســت.

ــم  ــوع دریافتی ــن موض ــران ای ــا کارشناســان و صاحبنظ ــو ب از گفتگ
کــه ایــن طــرح بخــش کوچکــی از طرحــی جامع تــر جهــت بهبــود 
نظــام انتخاباتــی و تغییــر رویکــرد نماینــدگان از ســطوح محلــی بــه 
ــر طــرح جامــع  ــی اســت کــه ســایر بخش هــای آن نظی ســطوح مل
مدیریــت شــهری بنــا بــه دالیلــی از ســوی نماینــدگان نادیــده گرفته 

شــده اســت.
ــدگان از  ــگاه نماین ــرد و ن ــر رویک ــرح تغیی ــن ط ــی ای ــدف اصل ه
ــه  ــت ک ــی و کان اس ــطوح مل ــه س ــی ب ــی و محل ــطوح جزئ س
بــه وســیله حــذف دغدغه هــای شهرســتانی و محلــی محقــق 

می شــود.
ــور  ــرح مذک ــی ط ــت و منف ــاد مثب ــوردی ابع ــورت م ــه ص ــا ب ابتدائ
مــوارد  ایــن  کلــی  تشــریح  بــه  ادامــه  در  و  می شــود  آورده 

می پردازیــم.
جنبه های مثبت:

۱ -پرداختــن نماینــدگان بــه بررســی امــور ملــی و پرهیــز از صــرف 
ــه  ــردن برنام ــن ک ــی و جایگزی ــور جزئ ــرای ام ــی ب ــات نمایندگ اوق

محــوری بــه جــای شــخص محــوری.
2 -تقویت فرهنگ تحزب

ــق  ــس از طری ــی مجل ــش کارای ــی و افزای ــطح کیف ــای س ۳ -ارتق
ــای  ــا صالحیت ه ــاخصتر ب ــان ش ــاب داوطلب ــکان انتخ ــاد ام ایج

ــر برت
۴ -کاهش تخلفات و برخی بی اخاقی های انتخاباتی

تشریح جنبه های مثبت:
ــرای  ــی ب ــدرت کاف ــود ق ــاختاری و نب ــف س ــه ضع ــه ب ــا توج - ب
نماینــدگان شــورای شــهر، نماینــدگان مجبــور شــده انــد کــه عــاوه 
ــی  ــه انجــام کار هــای اجرای ــی خــود، ب ــی و نظارت ــر وظایــف قانون ب
ــبب  ــر س ــن ام ــد کــه همی ــود بپردازن ــه خ ــوزه انتخابی در ســطح ح
ــاز بماننــد و یــا نتواننــد  ــی خــود ب می شــود گاهــاً از وظایــف نظارت

ــی داشــته باشــند. ــه مســائل مختلــف نــگاه مل نســبت ب
ــترش  ــت گس ــه عل ــی ب ــای تبلیغات ــه هزینه ه ــه اینک ــه ب ــا توج - ب
ــت  ــزاب جه ــه اح ــش ب ــد، گرای ــش می یاب ــه افزای ــوزه انتخابی ح
ــود  ــر خ ــی بهت ــرای معرف ــاختاری ب ــاد س ــا و ایج ــت هزینه ه مدیری
افزایــش می یابــد. در ایــن قضیــه، معرفــی افــراد مســتقل بــه 
صــورت تکــی، در ســطح کل اســتان غیرممکــن اســت؛ لــذا افــراد 
هــم نظــر مجبــور می شــوند تجمیــع شــوند تــا بتواننــد بهتــر خــود 

ــد. ــغ کنن را تبلی
ــت ها و  ــه لیس ــدگان ب ــکای نماین ــرح و ات ــدن ط ــی ش ــا اجرای - ب
ــی  ــر جابه جای ــد، دیگ ــترش یافته ان ــه گس اینکــه حوزه هــای انتخابی
ــری  ــهر تأثی ــک ش ــزد در ی ــک نام ــه ی ــت رأی دادن ب ــراد جه اف
ــر شــام دادن  ــن کار هــای غیراخالقــی نظی نخواهــد داشــت. همچنی
ــه  ــر نتیج ــری ب ــد تأثی ــاص نمی توان ــده خ ــک نماین ــرای ی و… ب

ــذارد. بگ
جنبه های منفی:

۱ -جدا شدن بدنه مردم از الیه های باالی حاکمیت.
ــک  ــتان های کوچ ــه شهرس ــدگان ب ــکای رأی نماین ــش ات 2 -کاه

روســتا ها و 
۳ -کاهش مشارکت مردم

۴ -پررنــگ کــردن دعوا هــای قومیتــی و ایجــاد دوقطبی هــای 
علــت  بــه  اســتان  ســطح  در  قومیتــی  و  مذهبــی  سیاســی، 

انتخابــات. شــدن  حیثیتی تــر 
ــدگان  ــناخت نماین ــدم ش ــردم و ع ــل م ــدرت تحلی ــش ق ۵ -کاه
ــداد  ــش تع ــه و افزای ــای انتخابی ــدن حوزه ه ــترده ش ــل گس ــه دلی ب

کاندیدا هــا
ــل کاهــش قــدرت  ــه دلی ۶ -افزایــش چشــمگیر نقــش تبلیغــات ب

ــردم ــل م تحلی
۷ -افزایش هزینه ی انتخابات برای کاندیدا های مستقل

8 -تحمیل هزینه باال در صورت ابطال انتخابات
9 -کاهش امکان ورود نخبگان نوظهور

ــاد در  ــال فس ــن احتم ــاال رفت ــت ها و ب ــدرت لیس ــش ق ۱۰ -افزای
ــت ــراد لیس ــاب اف انتخ

۱۱ -نرسیدن به هدف نهایی طرح
۱2 -کاهش پشتوانه مردمی مجلس و درجه نمایندگی 

تشریح جنبه های منفی:
ــت،  ــی اس ــکل واقع ــک مش ــدگان، ی ــد نماین ــودن دی ــدود ب - مح
ــه  ــردم ب ــی م ــذف دسترس ــع ح ــه در واق ــده ک ــرح مطرح ش ــی ط ول
ــن  ــرای ای ــی ب ــه جایگزین ــدون ارائ ــی ب ــاالی حکومت ــای ب الیه ه

ــد. ــئله می باش ــورت مس ــردن ص ــاک ک ــا پ ــت تنه ــم اس مه
ــا  ــی عم ــطوح مل ــه س ــدگان ب ــه نماین ــش دغدغ ــل افزای ــه دلی ب
ســاختاری کــه واســطه ای ۴ بررســی طــرح اســتانی شــدن انتخابــات 
ــته  ــود نداش ــد وج ــتی باش ــئولین باالدس ــردم و مس ــن م ــس بی مجل
کــه در نتیجــه باعــث جــدا شــدن بدنــه ی مــردم از الیه هــای بــاالی 

حاکمیــت می شــود.
- بــا اســتانی شــدن انتخابــات بــه دلیــل گســترش حوزه هــای 
ــد.  ــش می یاب ــمگیری افزای ــور چش ــه ط ــا ب ــداد نامزد ه ــه تع انتخابی
ایــن افزایــش تعــداد نامزد هــا فرآینــد شــناخت را بــرای مــردم بســیار 
ــه ســراغ ایــن  ــر کســی ب ــر و پرهزینــه کــرده و درنتیجــه کمت زمان ب

ــی رود. موضــوع م
ــدد  ــت تع ــه عل ــا ب ــکان شــناخت کاندیدا ه ــی ازآنجاکــه ام از طرف
ــه و  ــوان نخب ــراد ج ــت اف ــن اس ــتان غیرممک ــطح اس ــاد در س زی
ــه  ــد ب ــته ان ــه گذاش ــن عرص ــه ای ــا ب ــی پ ــه تازگ ــه ب ــد ک کارآم
ــه  ــا ســایر کاندید هــا را ندارنــد و ب ــوان رقابــت ب صــورت مســتقل ت

حاشــیه رانــده می شــوند.
ــه طــور فاحشــی باعــث کمرنــگ شــدن نقــش آراء  - ایــن طــرح ب
ــان  ــا نش ــود. آمار ه ــتان می ش ــز اس ــه مراک ــبت ب ــتان ها نس شهرس
ــر  ــتان کمت ــت اس ــهر پرجمعی ــن ش ــتان، دومی ــد در 22 اس می ده
ــن  ــود همچنی ــامل می ش ــتان را ش ــت کل اس ــد جمعی از ۱۰ درص
در ۱2 اســتان، مرکــز اســتان بیــش از ۵ برابــر شــهر دوم اســتان 

ــت دارد. جمعی
ــتان  ــهر های اس ــایر ش ــد س ــان می ده ــی نش ــه خوب ــار ب ــن دو آم ای
نمی تواننــد نقــش مؤثــری در نتیجــه انتخابــات داشــته باشــند؛ 
درواقــع حــق تصمیم گیــری مــردم شــهر دربــاره خودشــان از آن هــا 
ســلب می شــود. بــه عنــوان مثــال اگــر دو کاندیــدا در یــک حــوزه 
ــه یکــی ۳۰ درصــد آرا و دیگــری ۱۵ درصــد آراء را کســب  انتخابی
کــرده باشــد، کاندیدایــی بــه عنــوان نماینــده انتخــاب می شــود کــه 
رأی بیشــتری در اســتان آورده باشــد و عمــًا رأی بخــش اعظمــی از 

ــه می شــود. ــده گرفت ــه مذکــور، نادی ــردم حــوزه ی انتخابی م
ــده رأی  ــرکت کنن ــراد ش ــادی از اف ــداد زی ــرایط تع ــن ش ــت ای تح
ــن  ــرخوردگی ای ــه موجــب س ــده کــه در نتیج ــر دی ــی اث ــود را ب خ

ــود. ــات می ش ــدی انتخاب ــرکت در دور بع ــدم ش ــراد و ع اف
ــادی در اســتان ها  ــی زی ــوع قومیت ــران تن - در جمهــوری اســامی ای
ــر  ــت ب ــک قومی ــت ی ــتان جمعی ــر اس ــب  در ه ــود دارد و اغل وج
ــات،  ــتانی برگــزار شــدن انتخاب ــا اس ــه دارد. ب ــا غلب ــایر قومیت ه س
ــئله  ــن مس ــه ای ــت ک ــات اس ــی انتخاب ــروز نهای ــب پی ــت غال قومی
ــده و  ــه ای ش ــی قبیل ــای قوم ــات و دعوا ه ــدید اختاف ــب تش موج
ــت  ــت، جمعی ــت اس ــهر ها ثاب ــی در ش ــبت جمعیت ــه نس ازآنجاک

ــود. ــرخورده می ش ــوب س مغل

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان گفــت: ســرانه ورزشــی 
هــر شــهروند همدانــی ۷2 ســانتی مترمربــع اســت.

بــه گزارش  ســروش راســتی، محســن جهانشــیر مدیــرکل ورزش 
ــاد و  ــردم نه ــازمان های م ــا س ــت ب ــدان در نشس ــان هم و جوان
ــر  هیات هــای ورزشــی اســتان همــدان گفــت: ســرانه ورزشــی ه
شــهروند همدانــی قبــل از انقــاب ۶.8۱ ســانتی متــر بــود کــه بــا 
ــر  ــروز ســهم ه ــر ام افزایــش فضا هــای ورزشــی در ۴۰ ســال اخی
ــر  ــانتی مت ــه ۷2 س ــی ب ــرانه های ورزش ــی از س ــهروند همدان ش

رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد ورزش اســتان در مســابقات بیــن 
ــه  ــتیم ک ــکار داش ــا ۱2 ورزش ــن رقابت ه ــت:در ای ــی گف الملل

ــدند. ــگ ش ــان رنگارن ــب ۱2 نش ــه کس ــق ب موف
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان ادامــه داد: همچنیــن ۱۰۶ 
ــدند و  ــی ش ــم مل ــو تی ــته عض ــال گذش ــی س ــکار همدان ورزش
یکصــد میزبانــی کشــوری و ۶ میزبانــی بیــن المللــی را داشــتیم.

جهانشــیر بــا اشــاره بــه وضعیــت مطلــوب فعالیــت ســازمان های 
گفــت:  اجرایــی  دســتگاه  ایــن  پوشــش  زیــر  نهــاد  مــردم 
ســمن های ایــن اســتان اواخــر ســال قبــل وارد باشــگاه ۱۰۰ 
ــطح  ــاد در س ــردم نه ــازمان م ــون ۱۰۷ س ــدند و اکن ــا ش تایی ه

ــد. ــت دارن ــتان فعالی اس

وی بیــان کــرد: تامیــن اعتبــار بــرای ســاخت فضــای خانــه 
جــوان و دفتــر مشــترک هیات هــای ورزشــی اســتان و نیــز 
ــه  ــان از نیاز هــای دســتگاه ورزش ب ــار بخــش جوان افزایــش اعتب

ــت. ــان اس ــور جوان ــژه در ام وی
ــت 8۶  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــدان ب ــان هم ــرکل ورزش و جوان مدی
ــج  ــداد پن ــن تع ــت: ای ــده گف ــه ش ــکار بیم ــزار و ۵۰۰ ورزش ه
ــش  ــر پوش ــد و زی ــکیل می دهن ــتان را تش ــت اس ــد جمعی درص
۴۷ هیــات اســتانی و ۳29 هیــات شهرســتانی فعالیــت می کننــد.

جهانشــیر ادامــه داد: برخــورداری از ۱۰۱ تیــم در لیگ هــای 
ــته  ــال گذش ــتان در س ــتاورد های ورزش اس ــز از دس ــوری نی کش

ــود. ب
ــی ورزشــی همــدان  ــت طرح هــای عمران ــه وضعی ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: امســال 2۰ طــرح ورزشــی در نقــاط مختلــف اســتان بهــره 

ــود. ــرداری می ش ب
ــدان  ــتان هم ــی اس ــای ورزش ــی از طرح ه ــزود: برخ ــیر اف جهانش
ــرداری از  ــره ب ــرای به ــه 2۰ ســال گذشــته اســت کــه ب ــوط ب مرب
ــا حمایــت وزارت  ــم ب ــود و انتظــار داری ــان کــم کاری شــده ب آن
ورزش و مســئوالن اجرایــی اســتان بتوانیــم طرح هــای باقــی 

ــانیم. ــره برداریبرس ــه به ــل و ب ــده را تکمی مان
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان بیــان کــرد: همزمــان بــا 
ــت ورزشــکاران  ــی، جمعی ــرداری از ایــن طرح هــای ورزش ــره ب به
ســازمان یافتــه ایــن اســتان در ســال جــاری بــه یکصــد هــزار تــن 

ــید. ــد رس خواه
جهانشــیر در پایــان گفــت: هــدف مــا حضــوری موفــق در 
ــکار  ــر ورزش ــم حداکث ــا بتوانی ــت ت ــای 2۰2۰ و 2۰22 اس رقابت ه

را بــا خــوش رنگ تریــن مدال هــا داشــته باشــیم.

افزایش سرانه ورزشی شهروندان همدانی

رئیــس هیــات کشــتی اســتان همــدان گفــت: کشــتی 
ــت. ــه اس ــا تجرب ــق و ب ــوتان موف ــون پیشکس ــدان مدی هم

بــه گــزارش ســروش راســتی،حمیدرضا یــاری، رئیــس 
هیــات کشــتی همــدان در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا  افــزود:  
پیشکســوتان پایــه گــذار موفقیــت کشــتی اســتان در ســال 
ــداوم  ــه ت ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــد ام ــته بودن ــای گذش ه
ــه آنهــا  ــره منــدی از تجرب ــه به ــاز ب ــی نی مســیر افتخارآفرین

دارد.
وی اضافــه کــرد: تجربــه پیشکســوتان در عرصــه هــای 
ــی  ــای خیل ــد راهگش ــی توان ــی م ــی و فن ــف مدیریت مختل
ــات کشــتی همــدان ایجــاد  از مســائل باشــد و اولویــت هی
ــه  ــار جامع ــی اقش ــن تمام ــی بی ــی و همدل ــای تعامل فض

ــت. ــتان اس ــتی اس کش
ــد از جایــگاه پیشکســوتان  ــر اینکــه نبای ــد ب ــا تاکی ــاری ب ی
ــم  ــی خواهی کشــتی غافــل شــد، گفــت: از پیشکســوتان م

ــی مشــاوره الزم را بدهنــد. ــی و مدیریت ــایل فن در مس
وی از اعضــای ایــن نشســت بــه عنــوان هیــات رئیســه 

کشــتی اســتان همــدان یــاد کــرد و گفت: پیشــنهادهای 
ســازنده و تخصصــی کــه بتوانــد در توســعه و اعتــای 
کشــتی اســتان نقــش آفرینــی کنــد، بــه طــور قطــع بــه 

ــی شــود. اجــرا گذاشــته م
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــدان ب ــتی هم ــات کش ــس هی رئی
اســتان  ایــن  کشــتی  خانــواده  تعامــل  و  همدلــی 
خاطرنشــان کــرد: ایجــاد ایــن همدلــی، کشــتی همــدان 
را در مســیر موفقیــت قــرار مــی دهــد و باعــث رســیدن 

ــود. ــی ش ــار م ــای افتخ ــه ه ــه قل ب
ــه رده نخســت کشــتی  وی افــزود: هــدف مــا رســیدن ب
ــن  ــگ بی ــوش رن ــای خ ــدال ه ــب م ــور و تصاح کش
ــد توجــه داشــت کــه ایــن مهــم  ــا بای ــی اســت ام الملل
ــواده کشــتی و  ــاد خان ــه، اتح ــه جانب ــاش هم ــدون ت ب

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــیه ای ام ــایل حاش ــز از مس پرهی
ــکار و  ــزار ورزش ــج ه ــه پن ــک ب ــدان نزدی ــتی هم کش

ــه دارد. ــازمان یافت ــی س مرب

کشتی همدان مدیون پیشکسوتان موفق و 
با تجربه است 

ــده  ــهروند برگزی ــت گذاری ش ــورای سیاس ــت ش ــتین نشس نخس
بــا حضــور اعضــای شــورای اســامی شــهر، شــهردار و معاونــان 

و مدیــران شــهرداری همــدان برگــزار شــد.
بــه گــزارش ســروش راســتی، شــهردار همــدان در ایــن نشســت 
بــر لــزوم هــم افزایــی و هماهنگــی بهتــر در جهــت برنامه ریــزی 
در راســتای برگــزاری هرچــه باشــکوه تر دومیــن جشــنواره 

ــد کــرد. ــده تأکی شــهروند برگزی

عبــاس صوفــی افــزود: همــدان سرشــار از شــهروندان برگزیــده 
اســت و الزم می دانیــم نســبت بــه معرفــی هرچــه بهتــر آنــان بــه 

مــردم اقــدام کنیــم.
وی بیــان کــرد: جشــنواره شــهروند برگزیــده امســال بــرای 

دومیــن ســال در شــهر همــدان برگــزار خواهــد شــد.
رئیــس ســتاد جشــنواره شــهروند برگزیــده بــا بیــان اینکــه 
ــی اســت،  ــا فرهنــگ بســیار غن ــی ب شــهر همــدان دارای مردمان
ــات ســبب بالندگــی شــهر همــدان  ــن اتفاق خاطرنشــان کــرد: ای

در دنیــا می شــود.
نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر همــدان نیــز بــا تأکیــد بــر 
تــاش و برنامه ریــزی همــه جانبــه در راســتای برگــزاری هرچــه 
باشــکوه تر دومیــن جشــنواره شــهروند برگزیــده، گفــت: انتظــار 
مــی رود نشســت ها منظــم و منســجم برگــزار شــود تــا بتوانیــم از 
ایــن فرصــت در اجــرای هرچــه بهتــر جشــنواره اســتفاده الزم را 

داشــته باشــیم.
ــه  ــبت ب ــد نس ــون بای ــم اکن ــزود: از ه ــات اف ــی نج ــد بادام حمی
اطــاع رســانی و تبلیغــات جشــنواره شــهروند برگزیــده در شــهر 

اقــدام شــود.
ــدارک  ــال م ــام و ارس ــت ن ــان ثب ــن زم ــرد: همچنی ــان ک وی بی
ــا شــهروندانی کــه از معیارهــا  هرچــه ســریعتر مشــخص شــود ت
و شــاخص های در نظــر گرفتــه شــده مطابــق بــا آییــن نامــه 

ــند. ــته باش ــدام الزم را داش ــتند، اق ــوردار هس برخ
بادامــی نجــات اضافــه کــرد: نســبت بــه انتخــاب اعضای شــورای 
سیاســت گذاری اقــدام و نشســت های تخصصــی و اجرایــی نیــز 

بــه صــورت منظــم و برنامــه محــور انجــام شــود.

در ایــن نشســت رضــوان سلماســی و محمدجــواد گیــاه شــناس 
اعضــای شــورای اســامی شــهر همــدان و برخــی از معاونــان ر 

مدیــران شــهرداری همــدان حضــور داشــتند.
در پایــان ایــن نشســت عبــاس صوفــی بــه عنــوان رئیس جشــنواره 
معرفــی شــد و ســعید خوشــبخت دبیــر جشــنواره و ســراجق دبیــر 

اجرایی جشــنواره شــد.

آغاز فعالیت دبیرخانه دومین جشنواره شهروند برگزیده همدان
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ــت:  ــدان گف ــی هم ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــس س رئی
ــن ســازمان و ســازمان نظــام مهندســی  ــن ای ــه بی ــا امضــای تفاهمنام ب
ســاختمان اســتان همــدان ضوابــط و نحــوه طراحــی و اجــرای ســامانه 

های مهار آتش ساختمانها تدوین شد. 
بــه  اشــاره  بــا  بیاناتــی  راســتی:محمدرضا  بــه گــزارش ســروش 
اینکــه اجــرای همــه ضوابــط و الزامــات ایــن تفاهــم نامــه بــرای 
ایمنــی  ودســتورالعمل  ســاختمانی  پروانــه  کــه   ســاختمان هایی 
ــررات  ــن مق ــان تدوی ــا زم ــزود: ت ــت اف ــاری اس ــد اجب ــت کنن دریاف
ملــی مرتبــط، مــاک و مبنــای کار طراحــی، نظــارت و اجــرای 
ســامانه هــای مهــار آتــش ســاختمان ها ایــن تفاهــم نامــه خواهــد بــود.

ــامانه های  ــود س ــی وج ــت حیات ــرورت و اهمی ــرد: ض ــار ک وی اظه
ــترش  ــه گس ــد روب ــا رون ــوص ب ــه خص ــاختمانها ب ــش در س ــار آت مه
بلنــد مرتبــه ســازی و همچنیــن نبــود مقــررات ملــی مســتقل در زمینــه 
ــن  ــن آئی ــم و تدوی ــش تنظی ــار آت ــامانه های مه طراحــی و اجــرای س
نامهــای جامــع و فراگیــر بــرای جلوگیــری از بــروز خســارتهای مالــی 

ــه شــهروندان را بیــش از پیــش کــرده بــود. و جانــی ب
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــرد: س ــح ک ــی تصری بیانات
همــدان بــا درک اهمیــت و ضــرورت ایــن موضــوع و بــا هــدف ارائــه 
خدمــات بهتــر بــه شــهروندان پــس از ســاعتها فعالیــت کارشناســی و 
برگــزاری جلســات مشــترک بــا کارشناســان ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان اســتان بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهای ملــی و بیــن 
المللــی، تفاهــم نامــه هــای قبلــی و تجــارب گذشــته، ایــن تفاهمنامــه 
را بــه منظــور رعایــت اصــول فنــی و اجرایــی تأسیســات مهــار آتــش 

ــرد. ــد ک ــاختمان ها منعق در س
ــاختمانها  ــش س ــار آت ــامانه های مه ــدی س ــه بن ــه طبق ــاره ب ــا اش وی ب
بــه دو ســامانه خــودکار و غیــر خــودکار، الــزام بــه وجــود شــبکه آب 
آتــش نشــانی شــامل منبــع آب، جعبــه هــای آتــش نشــانی، لولــه هــای 
آبرســانی، شــیرهای کنتــرل و متعلقــات و... در ســاختمان ها را از 
جملــه مفــاد ایــن تفاهمنامــه عنــوان کــرد و افــزود: برداشــت از ایــن 
شــبکه تنهــا بــه منظــور مهــار آتــش مجــاز اســت و هرگونــه برداشــت 
ــه صــورت مشــترک تنهــا در  ممنــوع اســت و اجــرای مخــازن آب ب
ــش  ــرف آت ــرای مص ــاده ب ــم آب آم ــل حج ــت حداق ــورت رعای ص

نشــانی بــدون مانــع اســت.
ــام  ــرای تم ــر) هوزریل(ب ــزر ت ــامانه رای ــب س ــه نص ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای ســاختمان های مســکونی چهــار  ــزر خشــک ب ســاختمان ها و رای
ــاال الزامــی اســت  ــه ب ــر مســکونی ســه ســقف ب ــاال و غی ــه ب ســقف ب
افــزود: نصــب آب پــاش در پارکینــگ ســاختمان های مســکونی 
ــا  ــاالو تمــام فضــای ســاختمان های ب ــه ب ــا چهــار ســقف ســازهای ب ب
ــه اســت  ــم نام ــن تفاه ــات ای ــر مســکونی از دیگــر الزام ــری غی کارب
ــک  ــه ی ــر طبق ــا در ه ــر بن ــر زی ــا ۴۰۰مت ــاختمان های ت ــرای س ــه ب ک
رایــزر مرطــوب شــامل شــلنگ و قرقــره و یــک رایــزر خشــک شــامل 

ــه میشــود. ــگ تعبی شــیر انشــعاب و کوپلین
محمدرضــا بیاناتــی بــا اشــاره بــه الــزام نصــب خامــوش کننــده هــای 
دســتی بــرای حفاظــت از ســاختمانها و ســاکنان آنهــا بــدون در نظــر 
ــاختمان های  ــت: در س ــش گف ــار آت ــای مه ــامانه ه ــایر س ــن س گرفت
ــا وزن  ــن ب ــید کرب ــول دی اکس ــک کپس ــد ی ــر واح ــکونی در ه مس
ــودر و گاز  ــده پ ــوش کنن ــا خام ــی و در پارکینگ ه ــل ۴ کیلوی حداق
ــداد  ــگ و تع ــا وســعت پارکین ــداد الزم متناســب ب ــه تع ــی ب ۶ کیلوی

ــود. ــب می ش ــا نص ــتقرار خودروه اس
ــان  ــدان در پای ــی هم ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــس س رئی
ــداری و  ــؤولیت نگه ــه مس ــن تفاهمنام ــب ای ــه موج ــرد: ب ــد ک تأکی
ــش در  ــار آت ــای مه ــامانه ه ــه س ــح هم ــرد صحی ــان از عملک اطمین
هنــگام بهــره بــرداری بــه عهــده مالــک یــا مالــکان، متصرفــان، بهــره 

ــت. ــی وی اس ــده قانون ــا نماین ــاختمان ی ــر س ــرداران، مدی ب

اجرای سامانه های مهار آتش درکلیه ساختمان ها اجباری است
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سازمان آگهی های نشریه سروش راستی

اســتاندار همــدان بــا تأکیــد براینکــه رونــق تولیــد در گــرو 
ــند  ــاس س ــت: براس ــت، گف ــده اس ــد کنن ــت از تولی حمای
اشــتغال تــا پایــان 3 ســال آینــده 60 هــزار شــغل در همــدان 

ایجــاد خواهــد شــد.
بــه گــزارش ســروش راســتی، سیدســعید شــاهرخی در 
ــان اینکــه  ــا بی قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی اســتان همــدان، ب
ابتــدای  از  امیــد  و  تدبیــر  از شــعارهای  دولــت  یکــی 
حضــور، اشــتغال وتوجــه بــه  معیشــت مــردم بــوده اســت، 
ــت  ــرای سیاس ــاظ اج ــه لح ــدان ب ــتان هم ــرد: اس اظهارک
هــای اقتصــاد مقاومتــی دارای رتبــه بســیار مناســبی اســت.

ــق  ــه منطب ــد ک ــق تولی ــتای رون ــرد: در راس ــح ک وی تصری
بــر سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت، در اســتان همــدان 
ــرد  ــا رویک ــف ب ــای مختل ــوزه ه ــاله ای در ح ــه 3 س برنام
اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی تدویــن شــده 
ــد.   ــور باش ــعه کش ــم توس ــه شش ــر برنام ــق ب ــا منطب ــت ت اس
ــه ظرفیــت هــای موجــود  ــا توجــه ب شــاهرخی ادامــه داد: ب
در اســتان همــدان مهمتریــن اقدامــات اولویــت دار هــر 
شهرســتان احصــا شــده و ســند اشــتغال اســتان تدویــن شــده 

ــتگاه  ــر دس ــدات ه ــند تعه ــن س ــه در ای ــه طوریک ــت ب اس
مشــخص شــده اســت.

مهمتریــن  از  کــرد:  خاطرنشــان  همــدان  اســتاندار 
ایــن ســند مــورد توجــه  جهت گیــری هایــی کــه در 
قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه بایــد براســاس برنامــه ششــم؛ 
چشــم انــدازی در حــوزه اشــتغال و نــرخ بیــکاری در 
اســتان  تعریــف شــود بــه طوریکــه نــرخ بیــکاری در پایــان 
ــغل در  ــزار ش ــاالنه 20 ه ــد و س ــه 7.2 برس ــد ب ــه بای برنام
اســتان ایجــاد شــود کــه برایــن اســاس ســهم دســتگاه هــا و 

ــت. ــده اس ــخص ش ــتانها مش شهرس
وی بــا تأکیــد براینکــه براســاس ســند اشــتغال اســتان 
همــدان بایــد 15 هــزار میلیــارد ســرمایه گــذاری در اســتان 
صــورت بگیــرد، عنــوان کــرد: در بخــش کشــاورزی 
ــرح  ــتغال مط ــند اش ــرف آب در س ــی در مص ــه جوی صرف
ــد 10 درصــد از  ــن ســند بای شــده به طوریکــه براســاس ای
مصــرف آب بخــش کشــاورزی اســتان کاســته شــود و از 
ــد. ــعه یاب ــتان توس ــه ای در اس ــای گلخان ــت ه ــی کش طرف

شــاهرخی افــزود: براســاس برنامــه 3 ســاله  اســتان همــدان 

ــه 210  ــار ب ــه ای از 104 هکت ــای گلخان ــت ه ــزان کش می
هکتــار خواهــد رســید یعنــی ســاالنه 70 هکتــار بــه فضــای 

ــه ای اســتان اضافــه خواهــد شــد. گلخان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس برنامــه 3 ســاله بایــد4000 
شــغل در بخــش کشــاورزی ایجــاد شــود، بیــان کــرد: 
همچنیــن اجــرای 15هــزار و 400 هکتــار سیســتم آبیــاری 
نویــن در برنامــه 3 ســاله اســتان همــدان در نظرگرفتــه شــده 

اســت.
ــز  ــت نی ــش صنع ــه در بخ ــان اینک ــا بی ــدان ب ــتاندار هم اس
5000 شــغل پیش بینــی شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــت  ــان و ظرفی ــش راندم ــرمایه گذاری، افزای ــه س ــه ب توج
ــود و  ــتغال موج ــظ اش ــود، حف ــدی موج ــای تولی واحده
ــای در  ــت ه ــل از اولوی ــای تعطی ــف واحده ــن تکلی تعیی
ــش  ــدان در بخ ــتان هم ــتغال اس ــند اش ــه در س ــر گرفت نظ

ــت. ــت اس صنع
ــغل در  ــده 9000ش ــال آین ــه در 3 س ــد براینک ــا تأکی وی ب
ــدان در  ــتان هم ــرای اس ــگری ب ــات و گردش ــوزه خدم ح
نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: همچنیــن ایجــاد ســاالنه 
1150 شــغل در حــوزه دانــش بنیان در ســند اشــتغال اســتان 

همــدان پیــش بینــی شــده اســت.
ــده  ــن ش ــه تدوی ــرای برنام ــه اج ــان اینک ــا بی ــاهرخی ب ش
ــزود:  ــت جهــادی اســت، اف ــد عــزم جــدی و مدیری نیازمن

ــی  ــده را اجرای ــی ش ــش بین ــه پی ــن برنام ــتیم ای ــم هس مصم
کنیــم و برایــن اســاس ناظرانــی را در هرشهرســتان گذاشــته 
شــده اســت بنابرایــن هیــچ دســتگاهی اجــازه نــدارد از 

ــد. ــب بمان ــه عق برنام
اســتاندار همــدان تأکیــد کــرد: اجــرای ســندراهبردی 
ــل  ــن اداری قاب ــب برنامــه هــای روتی اشــتغال اســتان در قال

ــت. ــادی اس ــت جه ــد مدیری ــت و نیازمن ــرا نیس اج
ــان اینکــه برخــی بانکهــا در پرداخــت تســهیالت  ــا بی وی ب
ــرد: در  ــوان ک ــتند، عن ــب هس ــدی عق ــای تولی ــه واحده ب
ــه  ــد ب ــا بای ــع بانکه ــد از مناب ــوری 75 درص ــن کش میانگی
ــزان در  ــن می ــد  کــه ای پرداخــت تســهیالت اختصــاص یاب
ــرش  ــل پذی ــن قاب ــت و ای ــد اس ــدان 45 درص ــتان هم اس

ــت. نیس

بانکهایــی کــه  فعالیــت  براینکــه  تأکیــد  بــا  شــاهرخی 
ــد  ــهیالت دارن ــت تس ــوری پرداخ ــن کش ــر از میانگی کمت
بناســت تولیــد رونــق  نمی پذیــرم، یــادآور شــد: اگــر 
ــی از  ــه یک ــرد ک ــک ک ــده را کم ــد تولیدکنن ــرد بای بگی
راه هــای کمــک بــه تولیدکننــدگان تزریــق منابــع بــه 
ــد در گــرو حمایــت  ــق تولی ــم رون ــد بدانی واحدهاســت بای

از تولیــد کننــده اســت.

ایجاد 60 هزار شغل در همدان  تا پایان دولت دوازدهم
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ــوی  ــب اهلل موس ــر حبی ــتی، دکت ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
بهــار در جمــع خبرنــگاران، بــا اشــاره بــه نظــارت بــر 
ــت: در  ــا، گف ــدی آن ه ــه بن ــتان ها و رتب ــرد بیمارس عملک
بــا ایجــاد زیرســاخت های الزم  بــه تدریــج  نظرداریــم 
بــرای نخســتین بــار، ایــن نظــارت و رتبــه بنــدی را در ســطح 
مطب هــا نیــز انجــام دهیــم تــا براســاس معیــار و مشــخصات 
ــرده و از  ــه ک ــکان مراجع ــب پزش ــه مط ــاران ب ــن بیم معی

ــوند. ــد ش ــره من ــاز به ــورد نی ــات م خدم
ــب  ــر در کس ــی موث ــم را روش ــوزش عل ــال و آم وی انتق
ــا توجــه  ســود و جــذب ســرمایه دانســت و مطــرح کــرد: ب
بــه تحریم هــای علمــی موجــود، بــا رایزنــی و پیگیــری 
ــه  ــق ب ــته موف ــدان روز گذش ــتان هم ــده اس ــام ش ــای انج ه
ــتان  ــورهای پاکس ــی از کش ــجو بین الملل ــرش 30 دانش پذی
و کردســتان عــراق در رشــته پزشــکی عمومــی شــد؛ 
ــاهد  ــده ش ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــا برنام ــبختانه ب خوش
پذیــرش دانشــجویان بیشــتر بــه دانشــگاه ابــن ســینا در 

جهــت بین المللــی شــدن ایــن دانشــگاه هســتیم.
در  را  بین المللــی  دانشــجویان  پذیــرش  بهــار  موســوی 
ــی دانســت و اظهــار  ــد و اقتصادمقاومت ــق تولی راســتای رون
ــجویان  ــرش دانش ــی پذی ــد آمادگ ــهر بای ــای ش ــرد: فض ک
ــا را داشــته  ــا آن ه خارجــی و فرهنــگ برخــورد مناســب ب

ــته  ــه 120 رش ــال ارائ ــینا درح ــی س ــگاه بوعل ــد؛ دانش باش
متنــوع بــه دانشــجویان اســت از ایــن رو تــالش بــرای 
تمامــی  در  بین المللــی  دانشــجویان  جــذب  و  پذیــرش 
رشــته ها ادامــه دارد؛ بــه ایــن منظــور در هــر نیــم تــرم 
دانشــجویان خارجــی بــه دانشــگاه بوعلــی ســینا جــذب مــی 
ــتان  ــدی وارد اس ــجویان هن ــز دانش ــن از پایی ــوند همچنی ش

ــد. ــد ش خواهن
اختصاص حقوق هیئت رئیسه دانشگاه علوم 

پزشکی به استان های سیل زده
ــدان در  ــینای هم ــن س ــکی اب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ادامــه از اختصــاص 3 روز حقــوق هیئــت رئیســه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ابــن ســینا بــه اســتان های ســل زده خبــرداد 
ــرای  ــش ب ــن پوی ــران را در ای ــی مدی ــرد: تمام ــوان ک و عن
بــه  خــود  حقوق هــای  از  روز   3 حداقــل  اختصــاص 
اســتان های ســیل زده دعــوت می کنــم همچنیــن هزینــه 

برگــزاری مراســم تقدیــر از اســاتید دانشــگاه در روز اســتاد 
ــه اســتان هــای ســیل زده اهــدا شــده اســت. ب

ــه  ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــام دانش ــاب ن ــار انتخ ــوی به موس
اســم ابــن ســینا را رویــدادی بســیار مهــم در اســتان دانســت 
ــیار  ــای بس ــالش ه ــا ت ــذاری ب ــن نامگ ــرد: ای ــد ک و تأکی
زیــاد نماینــدگان مجلــس و مســئوالن دانشــگاه در راســتای 
ــیار  ــی بس ــن الملل ــطح بی ــگاه در س ــتان و دانش ــی اس معرف

ــت.  ــذار اس تأثیرگ
موســوی بهــار از افتتــاح 10 هــزار مترمربــع ســاختمان 
بهداشــت در سراســر اســتان بــه ارزش 25 میلیــارد تومــان در 
هفتــه ســالمت خبــر داد و تصریــح کــرد: توســعه اورژانــس 
ــان،  ــه ارزش 6 میلیاردتوم ــد ب ــردان نهاون ــتان علیم بیمارس
افتتــاح مرکــز جامــع ســالمت تویســرکان، بازســازی و 
مرمــت آزمایشــگاه نهاونــد، توســعه ســاختمان اورژانــس و 
ــاق عمــل ســرپایی پوســت در بیمارســتان ســینا  تأســیس ات
و  افتتــاح کلینیــک ویــژه امیــد بــا ارزشــی افــزون بــر بیــش 
از 10 میلیــارد تومــان ازجملــه مــوارد قابــل افتتــاح در ایــن 

هفتــه هســتند.
وی در رابطــه بــا خدمــات الکترونیکــی ارائــه خدمــت 
پزشــکان بــه بیمــاران نیــز گفــت: در راســتای اهــداف 
پزشــکی در ســالجاری برنامــه اجــرا و فرهنگســازی نســخه 

نویســی و پرونــده الکترونیکــی بیمــاران بــا قــدرت بیشــتری 
ــن  ــکی اب ــوم پزش ــگاه عل ــن رو دانش ــود از ای ــرا می ش اج
ــویق  ــرای تش ــاع را ب ــام ارج ــتری نظ ــالش بیش ــا ت ــینا ب س
ــام  ــی انج ــکی الکترونیک ــات پزش ــام خدم ــه انج ــردم ب م

می دهــد.
ــن  ــزود: در ای ــاع اف ــام ارج ــح نظ ــار در توضی ــوی به موس
نظــام هــر خانــواده یــک پزشــک عمومــی را انتخــاب 
کــرده و درصــورت بــروز هرگونــه مشــکل بــه این پزشــک 
ــخیص و  ــا تش ــاز ب ــورت نی ــپس در ص ــد س ــه می کن مراجع
ــی  ــه معرف ــص مربوط ــه متخص ــی ب ــک عموم ــی پزش معرف
ــکان  ــز پزش ــری نی ــت گی ــهیل در نوب ــرای تس ــود، ب می ش
ــرای  ــت ب ــن نوب ــه گرفت ــدام ب ــامانه اق ــن س ــی در ای عموم

بیمــاران خــود می کننــد.
ــب  ــای مناس ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
دانشــگاه علــوم پزشــکی در ایــام نــوروز، خاطرنشــان کــرد: 
خوشــبختانه همشــهریان در تمامــی بخش هــای پزشــکی بــه 
ــت  ــوژی، ســونوگرافی و دندانپزشــکی رضای ــژه رادیول وی
ــکاری  ــال هم ــتین س ــن 98 نخس ــن فروردی ــتند همچنی داش
ــه  ــود ک ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــی داشــت. ــی را در پ خوشــبختانه نتیجــه مطلوب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان مطرح کرد

رتبه بندی مطب ها برای نخستین بار در کشور

به بهانه آغاز عملیات بیت المقدس در 10 اردیبهشت 1361

عملیاتی که منجر به آزاد سازی خرمشهر در ساعت 11 صبح روز 1361/3/3 شد
در حالــی کــه اشــغال خرمشــهر بــه دســت نیروهــای دشــمن بــه عنــوان 
ــه  ــران ب ــرای وادار ســاختن ای ــراق ب ــرگ برنــده ع آخریــن و مهم تریــن ب
ــن  ــی می شــد، آزادســازی ای ــح تلق ــرات صل ــه مذاک ــرکت در هرگون ش
ــوری اســالمی  ــی جمه ــل اراده سیاس ــت ســمبل تحمی شــهر می توانس

ــری نظامــی اش باشــد. ــات برت ــر متجــاوز و اثب ب
ــا توجــه بــه این کــه منطقــه عمومــی غــرب کارون  ــن اســاس، ب ــر همی ب
ــرار  ــراق ق ــغال ع ــان در اش ــه همچن ــود ک ــی ب ــه مهم ــن منطق آخری
ــات  ــرای انجــام عملی ــران ب ــی ای داشــت، از یــک ســو فرماندهــان نظام
ــز  ــراق نی ــر ع ــوی دیگ ــتند؛ و از س ــر داش ــتراک نظ ــه اش ــن منطق در ای
ــات فتــح  ــات آزادســازی خرمشــهر را پــس از عملی کــه طراحــی عملی
ــت  ــن اهمی ــر گرفت ــا در نظ ــجل می پنداشــت، ب ــی و مس ــن قطع المبی
ایــن شــهر و جایــگاه آن در دفــاع از بصــره، بــه ضــرورت حفــظ 
ــت  ــه می توانس ــی ک ــا عامل ــن رو، تنه ــود. از ای ــد ب ــه معتق ــن منطق ای
موفقیــت را نصیــب یکــی از دو طرفیــن درگیــر نمایــد، ســرعت عمــل 
در اقدامــات بــود. بــه همیــن دلیــل، بالفاصلــه پــس از اتمــام عملیــات 
ــی  ــراق در منطقــه عموم ــوای ارتــش ع ــی کــه ق ــن، در حال ــح المبی فت
خرمشــهر تقویــت می شــدند، بــه تمامــی یگان هــای تحــت امــر 
قــرارگاه مرکــزی کربــال دســتور داده شــد تــا ضمــن بازســازی و تجدیــد 

ــد. ــات بپردازن ــی عملی ــایی و طراح ــه شناس ــوا، ب ق
طرح عملیات 

ــه کارون و  ــور از رودخان ــق عب ــم از طری ــات، تهاج ــی عملی در طراح
پیشــروی بــه ســوی مــرز بیــن المللــی و ســپس آزادســازی شــهر 
ــه  ــود ک ــی ش ــتدالل م ــن اس ــه و چنی ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــهر م خرمش
حملــه بــه جنــاح دشــمن، کــه عمدتــا بــه ســمت شــمال آرایــش گرفتــه 

ــت.  ــات اس ــت عملی ــل موفقی ــود، عام ب
ــه و  ــور از رودخان ــمن و عب ــه دش ــوط اولی ــتن خط ــن، شکس ــم چنی ه
ــواز – خرمشــهر  ــا جــاده آســفالته اه ــرب کارون ت ــرپل در غ ــن س گرفت
ــرز و  ــمت م ــه س ــروی ب ــه پیش ــه اول و ادام ــداف مرحل ــوان اه ــه عن ب

ــدند.  ــن ش ــه دوم تعیی ــداف مرحل ــوان اه ــه عن ــهر ب ــن خرمش تامی
ــه  ــرارگاه هــا ب ــر یــک از ق ــی ه ــن اســاس، محورهــای عملیات ــر همی ب

ــد:  ــرر گردی ــر مق ــب زی ترتی
1- محور شمالی؛ قرارگاه قدس )با عبور از رودخانه کرخه(.

2- محــور میانــی؛ قــرارگاه فتــح )بــا عبــور از رودخانه کارون و پیشــروی 
به ســمت جــاده اهــواز – خرمشــهر(.

ــه  ــروی ب ــور از کارون و پیش ــا عب ــر )ب ــرارگاه نص ــی؛ ق ــور جنوب 3- مح
ــمت خرمشــهر(. س

شرح عملیات بیت المقدس
بامــداد روز 10  دقیقــه  المقــدس در 30  بیــت  ســرانجام عملیــات 
ــم  ــات بســم اهلل الرحمــن الرحی ــا قرائــت رمــز عملی اردیبهشــت 1361 ب
. بســم اهلل القاســم الجباریــن، یــا علــی ابــن ابــی طالــب از ســوی 

ــد. ــاز ش ــی آغ فرمانده
ــار  ــه در کن ــز ک ــکینی نی ــت اهلل مش ــی و آی ــت اهلل صدوق ــهید آی ش
ــر  ــتند، ه ــور داش ــال حض ــرارگاه کرب ــش در ق ــپاه و ارت ــان س فرمانده
ــی ســیم خطــاب  ــه وســیله ب ــی را ب ــام های ــه، پی ــه طــور جداگان یــک ب

ــد. ــت کردن ــالم قرائ ــدگان اس ــه رزمن ب
ــی  ــر م ــه شــرح زی ــی ب ــه چهــار دوره زمان ــت المقــدس را ب ــات بی عملی

ــوان تقســیم کــرد:  ت
مرحله اول : 

ــیاری  ــل هوش ــه دلی ــور( ب ــه ک ــمال کرخ ــدس )ش ــرارگاه ق ــور ق در مح
ــختی  ــه س ــا ب ــروی نیروه ــدد، پیش ــتحکامات متع ــود اس ــمن و وج دش

امــکان پذیــر بــود و در ایــن میــان تنهــا تیــپ هــای 43 بیــت المقــدس 
ــور کــرده و منطقــه ای  و 41 ثــاراهلل موفــق شــدند از مواضــع دشــمن عب
ــوان ســرپل تصــرف کننــد.  ــه عن ــه کرخــه کــور را ب ــوب رودخان در جن
ــار  ــه فش ــود ک ــده ب ــث ش ــا باع ــگان ه ــن ی ــن ای ــش جناحی ــدم پوش ع

ــرآن هــا وارد شــود. شــدید دشــمن ب
در محــور قــرارگاه فتــح، یــگان هــای خــودی ضمــن عبــور از رودخانــه 
ــه ایجــاد  ــواز – خرمشــهر رســانده و ب ــه جــاده اه ــود را ب ــرعت خ ــه س ب
ــرکات دشــمن در  ــری از نقــل و انتقــاالت و تح اســتحکامات و جلوگی

جــاده مذکــور پرداختنــد.
در محــور قــرارگاه نصــر، بــه دلیــل تاخیــر در حرکــت و وجــود بــا تــالق 
ــمن در  ــز دش ــن تمرک ــم چنی ــهر و ه ــواز – خرمش ــاده اه ــار ج در کن
ــورد  ــه اهــداف م ــتند ب ــرارگاه نتوانس ــن ق شــمال خرمشــهر، نیروهــای ای

ــرارگاه فتــح الحــاق کننــد.  ــا ق نظــر دســت یافتــه و ب
ــرف  ــن تص ــم چنی ــح و ه ــرارگاه فت ــا ق ــر ب ــرارگاه نص ــل ق ــاق کام الح
ــب  ــات ش ــتور کار عملی ــدس در دس ــرارگاه ق ــه اول ق ــداف مرحل اه
ــر  ــورد نظ ــداف م ــدودی اه ــا ح ــام آن ت ــا انج ــه ب ــت ک ــرار گرف دوم ق
محقــق شــد، لیکــن برخــی رخنــه هــا همچنــان باقــی بــود تــا ایــن کــه 
ــا  ــر 68 ت ــهر از کیلومت ــواز – خرمش ــاده اه ــس از 5 روز، ج ــرانجام پ س

ــد.  ــم ش ــا ترمی ــه ه ــه رخن ــت و کلی ــر 103 تثبی کیلومت
مرحله دوم: 

ــات خــارج  ــه آزاد ســازی خرمشــهر از دســتور کار عملی ــن مرحل در ای
و تصمیــم گرفتــه شــد کــه قــرارگاه هــای فتــح و نصــر از جــاده 
ــدس  ــرارگاه ق ــد و ق ــروی کنن ــرز پیش ــمت م ــه س ــهر ب ــواز – خرمش اه
ــرپل  ــرف س ــرای تص ــدود ب ــورت مح ــه ص ــا ب ــت ت ــت یاف ــز ماموری نی
ــپس آن را گســترش دهــد.  ــد و س ــوب کرخــه کــور اقــدام نمای در جن
ایــن مرحلــه در ســاعت 22:30 روز 1361/2/16 آغــاز  عملیــات در 
ــه بــه جــاده مــرزی  ــرارگاه فتــح در همــان ســاعات اولی شــد. نیروهــای ق
ــر و تحمــل  ــی تاخی ــا اندک ــز ب ــر نی ــرارگاه نص ــگان هــای ق ــیدند. ی رس
ــرارگاه فتــح الحــاق کردنــد.  ــا ق ــرز رســیده و ب ــه م فشــارهای دشــمن، ب
ــرز،  ــرف م ــه ط ــران ب ــروی نیروهــای ای ــا مشــاهده جهــت پیش دشــمن ب
لشــکر هــای 5 و 6 خــود را بــه عقــب کشــاند. بــه نظــر مــی رســید ایــن 
ــری از  ــی جلوگی ــد: یک ــده باش ــام ش ــدف انج ــا دو ه ــینی ب ــب نش عق
ــر چــه بیشــتر  ــری تقویــت ه ــره و انهــدام ایــن لشــکرها، و دیگ محاص

ــره و خرمشــهر. خطــوط پدافنــدی بص
در پــی ایــن عقــب نشــینی کــه از ســاعات اولیــه روز 1361/2/18 آغــاز 
ــرارگاه قــدس ضمــن تعقیــب نیروهــای دشــمن،  ــود، نیروهــای ق شــده ب
تعــدادی از آن هــا را کــه از قافلــه عقــب مانــده بودنــد، بــه اســارت خــود 
ــوب  ــای جن ــا انته ــهر )ت ــواز – خرمش ــاده اه ــه ج ــد و در نتیج درآوردن
ــوان ســرپل تصــرف شــده  ــه عن ــرارگاه نصــر ب منطقــه ای کــه توســط ق
ــزه آزاد  ــد و هوی ــادگان حمی ــر، پ ــون جفی ــی همچ ــز مناطق ــود( و نی ب

شــدند.
مرحله سوم: 

در ایــن مرحلــه، قــرارگاه نصــر ماموریــت یافــت تــا حرکــت خــود را بــه 
ــده کــه متشــکل  ــل کنن ــد. نیروهــای عم ــاز نمای ــمت خرمشــهر آغ س
ــد، در  ــپ ارتــش بودن ــپاه پاســداران و دو تی ــتقل س ــپ مس از چهــار تی
ــا  ــد؛ ام ــود را آغــاز کردن ــات خ ــن ســاعات روز 1361/2/19 عملی آخری
ــرو در خطــوط پدافنــدی اش،  ــل هوشــیاری دشــمن و تمرکــز نی ــه دلی ب
نیروهــای خــودی در انجــام ماموریــت خــود توفیــق نیافتنــد. تکــرار ایــن 
ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــت انجامی ــه شکس ــز ب ــد نی ــات در روز بع عملی
تصمیــم گرفتــه شــد تــا بــرای انجــام عملیــات نهایــی فرصــت بیشــتری 

ــدی  ــپ المه ــد دو تی ــرر ش ــن مق ــم چنی ــود. ه ــا داده ش ــگان ه ــه ی ب
)عــج( و امــام ســجاد )ع( از قــرارگاه فجــر نیــز در حرکــت بعــدی 

اســتفاده شــود. 
مرحله چهارم عملیات از 1 تا 4 خرداد 1361:

ســرانجام در ســاعت 22:30 اول خــرداد 1361 تــالش بــرای آزادی ســازی 
ــداهلل  ــا محمــد بــن عب ــا رمــز »بســم اهلل القاســم الجباریــن ی خرمشــهر ب
ــی  ــه، نیروهــای عراق ــریع و غافلگیران ــر تــک س )ع(« آغــاز شــد در براب
دچــار وحشــت وســرگردانی شــدید شــدند و نتوانســتند واکنــش مهمــی 
ــا یکدیگــر قطــع  ــاط یــگان هــای دشــمن ب از خــود نشــان دهنــد و ارتب
شــد. فــرار افســران و درجــه داران و ســربازان عراقــی از منطقه خرمشــهر 

گویــای از هــم پاشــیدگی ســازمان یــگان هــای دشــمن بــود.
در روز دوم خــرداد نتیجــه پیــکار بســیار درخشــان بــود و قــرارگاه کربــال 
ــداد  ــید. تع ــود، رس ــهر ب ــل خرمش ــه کام ــه احاط ــود ک ــدف خ ــه ه ب
ــی  ــگان های ــرد و ی ــاوز ک ــر تج ــن روز از 2830 نف ــی در ای ــرای عراق اس
از دشــمن کــه در منطقــه بیــن نهــر عرایــض و شــلمچه مســتقر بودنــد، 

ــاد منهــدم شــدند.  ــزان زی ــه می ب
ــه،  ــمان منطق ــی در آس ــای عراق ــترده هواپیماه ــور گس ــود حض ــه وج ب
ــای  ــکان ه ــتیبانی از ی ــش در پش ــی ارت ــروی هوای ــرواز نی ــان تیزپ عقاب
ــات بیــت المقــدس حضــوری فعــال داشــتند  رزمنــده، در صحنــه عملی
ــق  ــرب و مناط ــط الع ــر روی ش ــا ب ــی ه ــناور عراق ــل ش ــاران پ ــا بمب و ب
ــازی  ــده ای در آزاد س ــش ارزن ــه، نق ــوی رودخان ــان در آن س ــع آن تجم

ــد. ــا کردن خرمشــهر ایف
ــن  ــی آخری ــس از بررس ــال پ ــرارگاه کرب ــرداد، ق ــر روز دوم خ در اواخ
ــرا از لــوث  ــه شــهر، آن ــا ورود ب ــم گرفــت تــا نیروهــا ب وضعیــت، تصمی
ــوم  ــداد روز س ــه بام ــد. و در س ــاک گردانن ــی پ ــای عراق ــود نیروه وج
خــرداد واحدهایــی از رزمنــدگان ایــران بــه آن ســوی رودخانــه وارد 

ــدند.  ش
در ســاعت 11 صبــح روز ســوم خــرداد در حالــی کــه درگیــری شــدیدی 
ــان  ــن جری ــر خی ــمال نه ــی در ش ــای عراق ــی و نیروه ــوای ایران ــن ق بی
ــود،  ــره خرمشــهر ب ــه محاص ــتن حلق ــر شکس ــمن در فک داشــت و دش
رزمنــدگان ایرانــی از جنــاح غــرب و خیابــان کشــتارگاه وارد شــهر 
ــت  ــی مقاوم ــد اندک ــار ارون ــهر در کن ــرک خرمش ــه گم ــدند. ناحی ش

ــته شــد. ــم شکس ــرعت در ه ــه س ــم ب ــرد کــه آن ه ک
ــران از ســمت شــمال و شــرق وارد شــهر شــدند  در ســاعت 12 قــوای ای
ــرار  ــل ق ــره کام ــاعت در محاص ــه 24 س ــی ک ــاوز بعث ــای متج و نیروه
داشــتند، راهــی جــز اســارت یــا فــرار و یــا کشــته شــدن نداشــتند. بدیــن 
ــالم  ــدگان اس ــارت رزمن ــه اس ــروه ب ــروه گ ــی گ ــای عراق جهــت واحده

ــد. در آمدن
در ســاعت 2 بعــد از ظهــر، خرمشــهر بــه طــور کامــل آزاد شــد و پرچــم 
ــل  ــع« و پ ــجد جام ــراز »مس ــران برف ــالمی ای ــوری اس ــار جمه ــر افتخ پ

ــه اهتــزاز درآمــد.  تخریــب شــده خرمشــهر ب
بدیــن ترتیــب ایــن شــهر مقــاوم کــه پــس از 35 روز پایــداری و مقاومت 
در 4 آبــان 1359 بــه اشــغال دشــمن درآمــده بــود، پــس از 578 روز )19 
مــاه( اســارت، بــار دیگــر بــه آغــوش گــرم میهــن اســالمی بازگشــت و 

پیکــره پــاک آن از لــوث وجــود متجــاوزان تطهیــر گردیــد.
شناسنامه عملیات بیت المقدس: 

نا م عملیات :بیت المقدس
رمز عملیات :یا علی بن ابی طالب)ع(

منطقه عملیات :غرب رودخانه کارون و خرمشهر
زمان عملیات: 1361/2/10 تا 1361/3/3

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
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ــرح  ــاده ای از ط ــب م ــا تصوی ــس ب ــدگان مجل ــتی، نماین ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
اقــدام متقابــل در برابــر اعــالم ســپاه پاســداران بــه عنــوان ســازمان تروریســتی توســط 
ــرار  ــت ق ــراد تروریس ــت اف ــنتکام در فهرس ــان س ــد فرمانده ــرر کردن ــکا، مق آمری

ــد. گیرن
ــل در  ــدام متقاب ــرح اق ــی ط ــه بررس ــالمی در ادام ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــر اعــالم ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی به عنــوان ســازمان تروریســتی توســط  براب
ــج ری  ــق، پن ــا 181 ری مواف ــرح را ب ــن ط ــار ای ــاده چه ــکا، م ــده آمری ــاالت متح ای
ــه  ــس ب ــر در مجل ــده حاض ــوع 209 نماین ــع از مجم ــار ری ممتن ــف و چه مخال

ــاندند. ــب رس تصوی
ــکاری وزارت  ــا هم ــد ب ــف ش ــلح مکل ــای مس ــتاد کل نیروه ــاس، س ــن اس ــر ای ب
ــپاه پاســداران  ــی ســازمان اطالعــات س ــات و توانای ــری از امکان اطالعــات و بهره گی
انقــالب اســالمی و ســایر واحدهــای اطالعاتــی، نیروهــای مســلح جمهــوری 
ــکا )ســنتکام(  ــی مرکــزی آمری ــان ســتاد فرمانده ــران، فهرســت فرمانده اســالمی ای
و ســازمانها و نهادهایــی کــه تحــت اختیــار ایــن فرماندهــی هســتند و از تروریســتها 
حمایــت و پشــتیبانی می کننــد را بــرای تعقیــب قضائــی اعــالم کــرده و قــوه 
قضائیــه جمهــوری اســالمی ایــران حداکثــر ظــرف مــدت ســه مــاه از تصویــب ایــن 
ــر اســاس آن اســامی اعالم شــده را به عنــوان  قانــون، ســازوکاری را ایجــاد کنــد کــه ب
ــن  ــایر قوانی ــی و س ــازات قضائ ــب و مج ــت تعقی ــتی، تح ــراد تروریس ــازمان و اف س

ــرار دهــد. ــازات اســالمی ق ــون مج ــر اســاس قان ــط ب مرتب

ازات  یب و م ت ت ا ت دهان سنت رما
د یر ا قرار م  ق ــر  ــدازی و مدی ول راه ان ــ ــتی: مس ــروش راس ــزارش س ــه گ ب

ــی  ــی دانشــگاه دی هشــت )D8( از انجــام مراحــل نهای اجرای
فراینــد راه انــدازی ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت: بــا 
تصویــب نهایــی اساســنامه، ایــن دانشــگاه بــه زودی گشــایش 

ــد. مییاب
ــا  ــه ب ــالس دو روزه ای ک ــرد: در اج ــار ک ــزی اظه ــتار عزی س
ــای دانشــگاه دی هشــت و مراجــع  حضــور اعضــای هیئت امن
تمــاس ملــی )Focal point( در 29 و 30 آوریــل مصــادف بــا 9 
و 10 اردیبهشــتماه ســال جــاری در وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری کشــورمان برگــزار میشــود، اساســنامه ایــن دانشــگاه 

بــه تصویــب نهایــی میرســد. 
رمــاه ســال گذشــته پیش نویــس  وی خاطرنشــان کــرد: آ
ــیده  ــب رس ــه تصوی ــه و ب ــت تهی ــگاه دی هش ــنامه دانش اساس
ــه  ــگاه و آیین نام ــنامه دانش ــدن اساس ــی ش ــس از نهای ــود و پ ب
ــه  ــاز ب ــی مج ــی بینالملل ــوزش عال ــز آم ــن مرک ــا، ای هیئت امن

ــود.  ــجو میش ــرش دانش پذی
افــزود: دانشــگاه بین المللــی دی هشــت از مهــر  عزیــزی 
امســال در 120 رشــته کارشناســی ارشــد و دکتــری از سراســر 

ــرد. ــجو میپذی ــان دانش جه
کــرد:  یــادآوری  هشــت  دی  دانشــگاه  اجرایــی  مدیــر 
از  مرکــب  هشــت  دی  بین المللــی  دانشــگاه  هیئت امنــای 
ــت و  ــت اس ــازمان دی هش ــو س ــای عض ــوم دولته وزرای عل
مراجــع تمــاس ملــی نیــز نماینــدگان دائمــی از دولتهــای عضــو 
ســازمان دی هشــت بــرای پیگیــری امــور دانشــگاه هســتند کــه 
ــده اند.  ــاب ش ــوم انتخ ــان وزرای عل ــن معاون ــان از بی بیشترش
گفتنــی اســت؛ اندونــزی، مالــزی، پاکســتان، بنــگالدش، 
ســازمان  ایــران هشــت عضــو  و  نیجریــه  ترکیــه، مصــر، 
ــال 96  ــه در س ــتند ک ــت هس ــادی دی هش ــای اقتص همکاریه
ــدند  ــان ش ــی هم پیم ــگاه بین الملل ــک دانش ــیس ی ــرای تأس ب
ــگاه  ــوان دانش ــینا به عن ــی س ــگاه بوعل ــران و دانش ــور ای و کش
ــد. ــده ش ــی برگزی ــز علم ــن مرک ــدازی ای ــرای راه ان ــادر ب م

ای  های اساسنامه  برای  تصویب 
ت  در همدان ا بین الملل دی ه ــا ایجــاد فضــای امیــد و دا ــان ب اســتاندار کردســتان گفــت: جوان

نشــاط مســیر توســعه جامعــه را همــوار ســازند.
مرادنیــا درنشســت  بهمــن  راســتی؛  بــه گــزارش ســروش 
صمیمــی بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد جوانــان اســتان بــا بیــان 
ــه درســتی  ــان اگــر ب ایــن مطلــب اظهارداشــت: موضــوع جوان
ــور و  ــعه کش ــداف توس ــا اه ــرد قطع ــرار نگی ــه ق ــورد توج م

ــد. ــد ش ــق نخواه ــز محق ــتان نی اس
ــی  ــان واقعیت ــراوان جوان ــای ف ــت ه ــوان و ظرفی ــزود: ت وی اف
اســت کــه وجــود دارد و بایــد بــا شــناخت درســت و اصولــی 
از ایــن پتانســل گامهــای مهمــی را در مســیر توســعه برداریــم.

ــود  ــهم خ ــه س ــه ب ــان کرد:هم ــر نش ــتان خاط ــتاندار کردس اس
ــای  ــا از توانمندیه ــم ت ــه کنی ــوع توج ــن موض ــه ای ــتی ب بایس

ــود. ــتفاده ش ــود اس ــح خ ــیر صحی ــان در مس جوان
ــه  ــد ب ــا امی ــد ب ــان بای ــان اینکــه جوان ــا بی اســتاندار کردســتان ب
ــری خــود در  ــرای مشــارکت حداکث ــده  نقــش خــود را ب آین
عرصــه توســعه همــه جانبــه کشــور و اســتان بــه بهتریــن شــیوه 
ــد، خاطــر نشــان کــرد: بنابرایــن در جلســات  ممکــن ایفــا کنن
ــی  بایســتی ســعی  ــران اجرای ــا مســئوالن و مدی هــم اندیشــی ب
ــا در  ــکالت و نیازمندیه ــردن مش ــرح ک ــر مط ــالوه ب ــود ع ش
ــایی  ــل نارس ــل و فص ــه ح ــتری ب ــد بیش ــا امی ــان ب ــه جوان ادام

ــند. ــدوار باش ــود امی ــای خ ه
ــا  ــه طبیعت ــر جامع ــال حاض ــرایط ح ــه داد: در ش ــا ادام مرادنی
مشــکالت و کمبودهــا بــرای جوانــان  وجــود دارد و هیــچ 
ــوان  ــه عن ــان ب ــی جوان ــت ول ــت نیس ــن واقعی ــر ای ــس منک ک
ــد دارای شــور و نشــاط اجتماعــی  ــروی محرکــه جامعــه بای نی
ــه  ــد و ب ــق کنن ــه تزری ــه جامع ــم ب ــزه را ه ــن انگی ــند و ای باش

ــد. ــه بدهن ــران روحی دیگ
ــوت و  ــا ق ــد ب ــته بای ــد گذش ــان همانن ــرد: جوان ــد ک وی تاکی
ــه  ــری در زمین ــت ناپذی ــه شکس ــر و روحی ــف ت ــوان مضاع ت
توســعه جامعــه کوشــا باشــند و جامعــه را نیــز بــه ســمت 

ــد. ــوق دهن ــتر س ــو بیش ــت و تکاپ حرک
ــگاه  ــت جای ــزوم تقوی ــه ل اســتاندار کردســتان ضمــن اشــاره ب
ــتان در  ــاد در اس ــردم نه ــای م ــازمان ه ــی س ــار اجتماع و اعتب
ــراز داشــت: در حقیقــت تاکیــد  بخشــی دیگــر از ســخنانش اب
ــگاه  ــش وجای ــد نق ــی توان ــی نم ــتم مدیریت ــات سیس و مکاتب
واقعــی ســمن هــا را تعریــف کنــد بلکــه ایــن اعتبــار را ســازمان 
ــود در  ــالش خ ــتکار و ت ــا پش ــد ب ــی توانن ــاد م ــردم نه ــای م ه
جامعــه نهادینــه و بــا عملکــرد قــوی خــود را بــه جامعــه معرفــی 

کننــد.
ــود  ــار موج ــه آم ــه ب ــا توج ــه ب ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــیده و  ــت رس ــه ثب ــتان ب ــتان کردس ــمن در اس ــش از 500 س بی
در بخشــهای مختلــف فعالیــت دارنــد، از عملکــرد ایــن ســمن 
ــن  ــدام از ای ــوع هرک ــر در مجم ــت: اگ ــرد و گف ــاد ک ــا انتق ه
ــرف  ــد و برط ــتان را رص ــکالت اس ــی از مش ــا یک ــازمان ه س
مــی کــرد در نهایــت بســیاری از نارســایی هــا رفــع مــی شــد.

مرادنیــا تاکیــد کــرد: بــا وجــود تنگناهــای فعلــی مالــی و 
اعتبــاری کشــور در چنــد ســال اخیــر دولــت بــا همــه تــوان بــا 
ســازمان هــای مــردم نهــاد همــکاری داشــته و در حــد بضاعــت 
خــود کمــک هــای اعتبــاری و حمایتــی مناســبی را در اختیــار 

ســمن هــا قــرار داده اســت.
وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه با همــکاری اداره کل ورزش و 
جوانــان، امــور اجتماعــی اســتانداری و برخــی دیگــر از ادارات 
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــارات خوب ــی اعتب ــای دولت ــازمان ه و س
ســمن هــا و بهبــود شــاخص هــای اجتماعــی بــه انجــام رســیده 
ــی  ــا م ــمن ه ــن س ــه ای ــت ب ــاص دول ــه خ ــان از توج ــه نش ک

باشــد.
اســتاندار کردســتان خطــاب بــه ســمن هــای جوانــان اســتان نیــز 
ــرد  ــتاوردهای و عملک ــی دس ــا بررس ــد ب ــز بای ــما نی ــت: ش گف
هــای خــود نگاهــی بــه نقــش خــود در بهبــود شــرایط اجتماعی 
و دیگــر عرصــه هــای فعالیتــی خــود انداختــه و کارنامــه خــود 
ــاز  ــود امتی ــرد خ ــه عملک ــرده و ب ــی ک ــل و بررس ــز تحلی را نی
بدهیــد کــه تــا چــه انــدازه بــه هــدف مــورد نظــر خــود دســت 

پیــدا کــرده ایــد.
ــان  وی همچنیــن در مــورد وضعیــت جــذب و اســتخدام جوان
عضــو ســازمان هــای مــردم نهــاد اســتان کردســتان نیــز گفــت: 
ــروی  ــذب نی ــرایط ج ــررات ش ــق مق ــت طب ــر دول ــلما اگ مس
انســانی را بــرای دســتگاههای اجرایــی داشــته باشــد قطعــا 
ــت  ــا در اولوی ــد در ســمن ه ــان مســتعد و توانمن ــذب جوان ج
برنامــه هــا قــرار خواهــد گرفــت و نیــروی جــوان را جایگزیــن 

ــراد بازنشســته خواهــد کــرد. اف
ــع  ــد توق ــوآور و توانمن ــان ن ــروزه از جوان ــت: ام ــا گف مرادنی
ــر گــذاری در توســعه وجــود دارد کــه مــی  ــرای اث بیشــتری ب
تواننــد بــا انــرژی بیشــتر فکــری جدیــد را بــه جامعــه القــا کنند.

ــه تفکــرات  ــا ارائ ــان ب ــح کرد:جوان اســتاندار کردســتان تصری
ــد و  ــرای رش ــت ب ــکار دول ــراه و هم ــو هم ــای ن ــه ه و اندیش

ــند. ــه باش ــی جامع آبادان
مرادنیــا ابــراز داشــت: جوانــان نبایــد همیشــه از دولــت توقــع و 
ــان  انتظــار کمــک و حمایــت داشــته باشــند بلکــه خــود جوان
ــی و  ــا کارآفرین ــه و ب ــای خالقان ــده ه ــا ای ــد ب ــی توانن ــز م نی
اشــتغالزایی وارد عرصــه توســعه و ســازندگی کشــور شــوند.

وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه کشــور 
بــا انــواع بحــران هــای طبیعــی و تحریمهــای بیــن المللــی 

مواجــه اســت جوانــان مــی تواننــد بــا پشــتکار و همراهــی خــود 
ــر  ــن مقطــع حســاس ب ــور کشــور از ای ــرای عب نقــش مهمــی ب

عهــده داشــته باشــند.
اســتاندار کردســتان ضمــن تشــویق جوانــان بــه ورود بــه بحــث 
ــه گفــت: در ســال  ــد و توســعه اقتصــادی کشــور در ادام تولی
گذشــته اعتبــارات مناســبی در بخــش هــای کشــاورزی و 
ــدار خانگــی و بحــث اشــتغال فراگیرروســتایی در  اشــتغال پای
ــا ارائــه  ــان مــی تواننــد ب اســتان پرداخــت شــد کــه قطعــا جوان
ایــده هــای کارآفرینــی خــود از ایــن فرصــت هــا بــرای ایجــاد 

ــه بهتریــن شــیوه ممکــن اســتفاده کننــد. بســتر اشــتغال ب
تولیــد  بخــش  افــزوده  ارزش  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
محصــوالت کشــاورزی مســلما حضــور جوانــان در زمینــه 
تولیــد در ایــن بخــش مــی تواننــد بســتر ســاز تولیــد و اشــتغال 

پایــداردر کردســتان باشــد.
مرادنیــا ضمــن حمایــت از تاســیس کمیتــه نیازســنجی جوانــان 
در کردســتان در ادامــه تاکیــد کــرد: البتــه ســازماندهی  و 
صــدور مجــوز هــای ســمن هــا بایــد بــر طبــق دســتورالعملهای 
ــا  تدویــن شــده صــورت گیــرد تــا فعالیــت ایــن ســازمان هــا ب
ــه  ــب ب ــراد فرصــت طل ــع و مشــکالت مواجــه نشــود و اف موان

ــی داشــته باشــند. ــر قانون اســم ســمن هــا نتواننــد فعالیــت غی
ــی  ــذاری برخ ــکان واگ ــوص ام ــتان در خص ــتاندار کردس اس
ــردم  ــای م ــازمان ه ــه س ــی ب ــتگاههای اجرای ــف دس از وظای
نهــاد نیــز گفــت: قانــون تعاریــف خاصــی بــرای دســتگاههای 
اجرایــی دارد و اگــر برخــی وظایــف قابــل واگــذاری بــه 
جوانــان و ســمن هــا وجــود داشــته باشــد مســلما از ایــن فرصت 

ــت خواهــد شــد. ــا حمای ــت ســمن ه ــه فعالی ــرای کمــک ب ب
عــان داشــت: معرفــی ظرفیــت هــا و توانمندیهــای اســتان  وی ا

از جملــه در بحــث فرهنگــی بــه ســایر اســتانها دراولویــت 
ــا  برنامــه هــای توســعه همــه جانبــه اســتان بشــمار مــی رود و ب

ــی شــود. ــال م ــت دنب جدی
مرادنیــا گفــت: در ایــن راســتا بحــث برگــزاری کنگره مشــاهیر 
ــه میزبانــی کردســتان یکــی از برنامــه هــای شــاخص و  کــرد ب
ــالجاری  ــاه س ــط تیرم ــت در اواس ــتان اس ــی اس ــر فرهنگ فراگی
بــه انجــام خواهــد رســید و نقــش مهمــی در معرفــی اســتان در 

ســطح ملــی و دیگــر کشــورهای منطقــه خواهــد داشــت.
وی اجــرای مراســمات نــوروزی و تهیــه چندیــن فیلم و ســریال 
فاخــر فرهنگــی را از دیگربرنامــه هــا بــرای ارائــه ظرفیــت هــای 

فرهنگی کردســتان برشــمرد.
ــم  ــات ه ــداد جلس ــش تع ــتار افزای ــتان خواس ــتاندار کردس اس
ــع  ــرای رف ــاد ب ــردم نه ــای م ــان و ســازمان ه ــا جوان اندیشــی ب

ــد. ــکالت ش ــع و مش موان
در خاتمــه ایــن جلســه اســتاندار کردســتان ضمــن دســتور 
پیگیــری بــرای احــداث خانــه جوانــان ســمن هــا در ادامــه مبلــ 
بیســت میلیــون تومــان بــا مشــارکت اداره کل ورزش و جوانــان 

بــه ایــن ســمن هــا اهــدا کــرد.
همچنیــن در ایــن جلســه برخــی از شــرکت کننــدگان بــه بیــان 
دیــدگاه هــا و نظــرات خــود در زمینــه فعالیــت ســازمان هــای 

مــردم نهــاد پرداختنــد.

آموزش وپــرورش  مدیــرکل  راســتی:  ســروش  گــزارش  بــه 
ــد  ــادل 15 درص ــی مع ــوز یعن ــزار دانش آم ــت: 47 ه ــاه گف کرمانش

دانش آمــوزان در اســتان ســفیر ســالمت هســتند
ــا  ــوزی ب ــالمت دانش آم ــفیران س ــش س ــاه در همای ــد یزدان پن مجی
ــی از  ــی یک ــردی و اجتماع ــوان ارزش ف ــالمتی به عن ــه س ــان اینک بی
مهم تریــن موضوعــات اســت، اظهــار کــرد: جامعــه جهانــی بیــش از 
ــه آن  ــی رود ب ــه ســالمتی می نگــرد و انتظــار م ــز دیگــری ب ــر چی ه

توجــه ویــژه ای شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه زمینــه تحقــق ســالمت فــردی و اجتماعــی 
در آموزش وپــرورش فراهــم اســت، افــزود: خانــواده نخســتین 
عنصــری اســت کــه در ســالمت فرزنــدان نقــش دارد و پــس از آن 
ــه  ــن وظیف ــه ای را برعهــده دارد و ای ــن وظیف ــرورش چنی آموزش وپ

ســفیران ســالمت را ســنگین تر می کنــد.
ــتن  ــت: راه داش ــاه گف ــتان کرمانش ــرورش اس ــرکل آموزش وپ مدی
اولیــه  مراقبت هــای  جهانــی  شــعار  تحقــق  و  ســالم  جامعــه ای 
ــیر  ــالمت، از مس ــی س ــش همگان ــوی پوش ــه س ــی ب ــتی راه بهداش

می کنــد. عبــور  آموزش وپــرورش 
بــه گفتــه یزدان پنــاه 47 هــزار دانش آمــوز یعنــی معــادل 15 درصــد 
دانش آمــوزان در اســتان کرمانشــاه ســفیر ســالمت هســتند کــه اگــر 
ــرد و آن  ــش بگی ــر پوش ــر را زی ــت نف ــت هف ــوز هدای ــر دانش آم ه
را به درســتی انجــام دهــد، 100 درصــد دانش آمــوزان زیــر پوشــش 

ــد. ــرار می گیرن ــا ق آموزش ه
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از معضــالت اصلــی فرزنــدان مــا در جامعــه 
ــا در  ــر همیــن مبن ــدان اســت ب ــردن از مشــکالت دهــان و دن ــج ب رن
ــی انجــام  ــوم پزشــکی اقدامات ــا همــکاری عل حــوزه بهداشــت آن ب
ــدان  ــکل دن ــه مش ــود ک ــدا نمی ش ــوزی پی ــزود: دانش آم ــده، اف ش
نداشــته باشــد کــه البتــه رفــع ایــن مشــکالت نیازمنــد صــرف هزینــه 

و تخصیــص اعتبــار اســت.

مجــازی  فضــای  در  دانش آمــوزان  اینکــه  بیــان  بــا  یزدان پنــاه 
به هــای گردشــگری اســتان در حــوزه ســفیران  بــا معرفــی جا
گردشــگری فعالیــت می کننــد، گفــت: بایــد شــرایطی فراهــم 
شــود تــا ســفیران ســالمت دانش آمــوز در ســطح جامعــه و در میــان 
ــدی  ــرای بهره من ــان را ب ــد و آن ــور یابن ــازار حض ــه و ب ــردم کوچ م
ــا معاونــت بهداشــتی  از خدمــات مختلفــی کــه طــی تفاهم نامــه ای ب

ــد. ــت کنن ــد، هدای ــد ش ــد خواه منعق
وی بــا اعــالم اینکــه امــروزه تغذیــه در خرابــی دنــدان دانش آمــوزان 
ــث  ــازی باع ــای مج ــرر از فض ــتفاده مک ــن اس ــر دارد و همچنی تأثی
کــرد:  عنــوان  می شــود،  آن هــا  در  بینایــی  مشــکالت  بــروز 
درصــورت انجــام اقدامــات مذکــور بــه بخشــی از وظیفــه خــود در 

ــم. ــل کرده ای ــالمتی عم ــن س تأمی
ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی ــرورش اســتان کرمانشــاه ب ــرکل آموزش وپ مدی
دانش آمــوزان فرزنــدان مــا هســتند، گفــت: اگــر نتوانیــم به درســتی 
ــاده  و محــروم  در حــوزه بهداشــت گام برداریــم، در مناطــق دورافت

آســیب های جدی تــر ایجــاد می شــود.
وی ضمــن اینکــه کمبــود خدمت گــزار را یکــی از مشــکالت 
آموزش وپــرورش دانســت کــه بایــد برطــرف شــود، گفــت: داشــتن 
جامعــه ای ســالم و پویــا در گــرو برخــورداری از دانش آمــوزان 

ــت. ــالم اس س

ا موز وپرور استان کرما مدیرکل 

تند مت ه یر س ا س موز در استان کرما ار دا  ه

ــی در  ــی طــرح جهــاد همبســتگی مل ــس ســازمان بســیج مســتضعفین از رونمای رئی
ــر داد. لرســتان خب

ــتان و  ــه لرس ــفر ب ــرور در س ــب  پ ــین غی ــتی، غالمحس ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
بازدیــد از روســتای ســیل زده دمــرود معمــوالن ضمــن تشــکر از همیــاری و کمــک 
ــان  ــردم در جری ــه انقــالب اســالمی و دوســتدار م ــد ب ــردم معتق ــان و م همــه ایرانی
ســیل اخیــر، اظهــار کــرد: کارهــا خیلــی خــوب پیــش رفتــه و مــا ممنــون مــردم و 

ــال هســتیم. ــد متع پیــش از آن شــاکر خداون
وی بــا بیــان اینکــه طــرح جهــاد همبســتگی ملــی را در حــدود 15 روز گذشــته در 
ــب و  ــردم نجی ــح کــرد: آحــاد م ــم، تصری ــال طــرح کردی اســتان گلســتان در آق ق
خــوب مــا کــه در هــر مشــکلی بــه میــدان می آینــد و کمــک می کننــد آن همدلــی 

ــد. ــدان بیاین ــه می ــز همــه می بایســت ب ــار نی ــد این ب خــود را نشــان می دهن
ــی می بایســت  ــرای اجــرای طــرح همبســتگی مل ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی ــرور ب غیب پ
ــا  ــه ب ــوری ک ــه ط ــده ب ــا ش ــم و هماهنگی ه ــل می کردی ــت عم ــا دول ــگ ب هماهن
ــن را  ــازوکار ای ــه س ــم ک ــه داری ــاد جلس ــور در خرم آب ــکن کش ــاد مس ــس بنی رئی
ــه  ــت ک ــب اس ــن مطل ــارت از همی ــرح عب ــن ط ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــخص کن مش
مــردم هــر محــل بــا محوریــت مســجد، یک خانــه را عهــده دار شــوند ایــن در حالــی 
اســت خانــه ای کــه مــا تعریــف کردیــم خانــه 70 تــا 80 متــری اســت کــه به راحتــی 

ــوند. ــر ســهیم ش ــن کار خی ــان در ای ــای خودش ــا کمک ه ــد ب ــل می توانن ــر مح ه
ــه اینکــه یــک ســامانه تعریف شــده  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین ب
کــه آن را بــه لرســتان آورده ایــم، تصریــح کــرد: اعــالم خبــر در گلســتان بــود امــا 
ــم در سرتاســر  ــد شــد. امیدواری ــن ســامانه در لرســتان انجــام خواه ــی از ای رونمای
اســتان هایی کــه در معــر ســیل قــرار گرفتنــد، کاری کــه در شــأن مــردم باشــد 

بــا کمــک همــگان انجــام دهیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در لرســتان بــرآورد روی 13 هــزار و 600 مســکن اســت، 
ــه بازســازی  اضافــه کــرد: بخشــی را اساســا بایــد از ابتــدا ســاخت و بخشــی نیــاز ب

ــت. ــی اس ــورت اساس ــازی به ص ــی بازس دارد ول

ت در لرستان  هاد همب طر مل 
مای م شود رو

اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
کرمانشــاه از موافقــت وزارت کشــور بــا رســمی 

داد. خبــر  ســومار  و  شوشــمی  مرزهــای  شــدن 
بــه گــزارش ســروش راســتی، محمــد ابراهیــم الهــی 
تبــار در نشســت بــا کاظــم االقابــی رئیــس اداره 
گــذرگاه مــرزی کشــور عــراق و هیــأت همــراه 
ــئوالن  ــع مس ــر از مواض ــن تقدی ــومار ضم وی در س
عــراق در حمایــت از کشــورمان در برابــر زیــاده 

خواهی هــای آمریــکا اظهــار داشــت: امیدواریــم 
ایــران  کــه  آنچنــان  کشــور  دو  همکاری هــای 
ادامــه  بــوده  عــراق  پشــتیبان  ســختی  روزگار  در 
ــع مســائل و  ــن راف داشــته باشــد و گفتگوهــای طرفی

دغدغه هــای موجــود در مــرز ســومار باشــد.
وی یکــی از دغدغه هــای طرفیــن را ورود کاالهــای 
غیرمجــاز از مــرز دانســت و گفــت: کمــک بــه رفــع 
دغدغه هــا از وظایــف طرفیــن در مبــادالت تجــاری 

اســت.
اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
ــت وزارت  ــه موافق ــاره ب ــا اش ــه ب ــاه در ادام کرمانش
و  مرزهــای شوشــمی  شــدن  رســمی  بــا  کشــور 
ــه در  ــن مصوب ــب ای ــا تصوی ــرد: ب ــد ک ــومار تاکی س
هیــأت دولــت، تجهیــزات الزم بــرای ورود و خــروج 
کاال و مســافران در ایــن مرزهــا فراهــم خواهــد شــد 
ــه برخــی مشــکالت  ــن نســبت ب و دغدغه هــای طرفی

رفــع می شــود.
مــرزی  گــذرگاه  اداره  رئیــس  االقابــی  کاظــم 
ــدف  ــه ه ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس ــز در ای ــراق نی ع

از دیــدارش توســعه تجــاری بیــن دو کشــور اســت، 
اظهــار داشــت: عــراق همــواره از محصــوالت ایرانــی 
اســتقبال کــرده چــرا کــه رابطــه عمیــق و با مســئولیتی 

ــرار اســت. ــن برق ــن طرفی بی
ــه حضــور خــود در تهــران در ســفر  ــا اشــاره ب وی ب
ــته  ــه گذش ــران در هفت ــه ای ــراق ب ــر ع ــت وزی نخس
ــده  ــاتی را نماین ــفر جلس ــن س ــرد: در ای ــح ک تصری
ــر  ــرف ب ــی آن دو ط ــه ط ــتیم ک ــور داش وزارت کش
رفــع دغدغه هــا در تبــادالت مــرزی تاکیــد داشــتند.

االقابــی همچنیــن رســمی شــدن مــرز ســومار در 
ــای  ــکالت و دغدغه ه ــع مش ــک را راف ــده نزدی آین
عــراق عنــوان کــرد و افــزود: عــراق خواهــان توســعه 

ــت. ــران اس ــا ای ــود ب ــارد دالری خ ــط 20 میلی رواب
وی پیشــنهاد داد کــه مســئوالن بازاچــه هــای مــرزی 
و  مســائل  نشســتی  در  عــراق  مندلــی  و  ســومار 
ــه گفتگــو گذاشــته و  ــورد بحــث را ب موضوعــات م
ــورد آن برســند. ــم واحــدی در م ــه نتیجــه و تصمی ب

ا  داری کرما تماع استا اون سیاس امنیت و ا م

ور با رسم شدن مرزهای سومار و شوشم ت وزارت ک موا ــه  ــری ک ــت خب ــردان درنشس ــتی؛کامران گ ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
بمناســبت  9 اردیبهشــت روز شــوراها برگــزار شــده بــود در جمــع 
خبرنــگاران بــا گرامیداشــت فرارســیدن روز شــورا ها بیــان کــرد: عمــق 
تفکــر نظــام، مــردم ســاالری اســت از ایــن رو از ســال 78 شــورای 

ــد. ــاد ش ــتا ایج ــهر و روس ــالمی در ش اس
گــردان بــا بیــان اینکــه  خدمــت در دارالمومنیــن و دارالمجاهدیــن 
همــدان افتخــار اســت افــزود :سیاســت گذاری شــورا در ســال های 
اخیــر بــه نحــو احســن انجــام شــده و شــاهد تحــول خوبــی در مدیریــت 

ــم . ــهری بودی ش
بودجــه ســال 98  اســالمی شــهر همــدان گفــت:  رییــس شــورای 
شــهرداری همــدان بــا 25 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل، هشــت 

ــت. ــده اس ــوب ش ــال مص ــارد ری ــزار میلی ه
ــارد  ــان کــرد: ســال قبــل بودجــه شــهرداری همــدان 6 هــزار میلی وی بی
ریــال بــود کــه امســال بــا افزایــش خوبــی مواجــه اســت. ویژگــی بودجــه 
امســال نســبت بــه ســال قبــل در ایــن اســت کــه 43 درصــد آن در بخــش 
ــه افزایــش حقــوق و دســتمزدها  ــا نســبت ب جــاری صــرف مــی شــود ت

اقــدام الزم صــورت بگیــرد.
ــه بخــش  ــه اختصــاص 57 درصــد بودجــه امســال ب ــا اشــاره ب گــردان ب
ــدن 430  ــی ش ــه اجرای ــم ب ــدان  مصم ــهرداری هم ــت: ش ــی گف عمران

ــت. ــاری اس ــال ج ــی در س ــرح عمران ط
ــان  ــا پای ــد و ت ــق ش ــه محق ــد بودج ــته 88 درص ــال گذش ــت: س وی گف

ــت. ــود نداش ــا وج ــی ه ــکلی در پرداخت ــز مش ــال نی س
ازنظرات و ایده های مردمی در اداره امور شهر استفاده 

می شود
ــور  ــه در اداره ام ــان اینک ــا بی ــدان ب ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــس ش ریی
شــهری از نظــرات و ایده هــای مردمــی اســتفاده می شــود، گفــت: 
ــف  ــخص و تعری ــهرداری ها مش ــرای ش ــی ب ــی وظایف ــه فرهنگ در زمین
ــه  ــزام ب ــهادت، اع ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــه تروی ــوان ب ــه می ت ــده ک ش
اردو هــای راهیــان نــور، تجلیــل از خانواده هــای شــهدا و جانبــازان 
ایجــاد کتابخانه هــا نصــب تمثــال شــهدا در ســطح شهرتشــکیل شــورای 
ــاره  ــئوالن اش ــه مس ــی ب ــکالت مردم ــال مش ــالت و انتق ــی مح اجتماع

ــرد. ک
وی بــا اشــاره بــه موضــوع ریــز پروژه هــا اظهــار داشــت:دراین خصــوص 
ــی  ــت و یک ــهر اس ــع ش ــرح جام ــه ط ــود دارد ک ــی وج ــرح کل ــک ط ی
ــه  ــا باتوجــه ب ــا اســت، ام ــاده راه خیابان ه ــن شــده پی از طرح هــای تدوی
مشــکالتی کــه بــرای تــردد اتوبوس هــا و تاکســی ها بــه وجــود می آیــد 
تصمیــم بــر ایــن شــد کــه حــدود 100 متــر از خیابان هــا پبــاده راه شــود و 

مابقــی بــرای تــردد خودرو هــا باقــی بمانــد.
و  اشــاره  شــهر  در  اجتماعــی  نشــاط  ایجــاد  بــرای  تــالش  بــه  وی 
خاطرنشــان کــرد: مشــارکت در برپایــی جشــن ها و راهپیمایی هــای 

عمومــی، ســاخت المان هــای مختلــف از اولویــت هــای مدیریــت 
شــهری در همــدان اســت .

ــه  گــردان توســعه و افزایــش ســرانه فضــای ســبز در همــدان را از برنام
هــای شــهرداری و شــورای شــهر دانســت و گفــت: دو بوســتان  در 
ــود. ــزوده می ش ــهری اف ــبز ش ــای س ــه فض ــان ب ــدره و اکبات ــه حی منطق

ــته  ــال های گذش ــزود: در س ــدان اف ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــس ش ریی
ســعی شــد آبیــاری فضــای ســبز از آب شــرب جــدا شــود و از گونه هــای 

بومــی شــهر همــدان بــا میــزان آب مــورد نیــاز کمتــر اســتفاده شــود.
تماعی محالت هستی حامی شورای ا

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــدان در بخ ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــس ش ریی
خــود بــا حمایــت از شــورای اجتماعــی محــالت گفــت: بــا قــوت 
اجرایــی شــدن ایــن شــورا را پیگیــری مــی کنیــم و ایــن شــورا گســترش 

ــز تشــکیل شــده اســت. ــه آن نی ــد و دبیرخان ــی یاب م
ــن  ــی شــدن ای ــه اجرای ــوان آزمون ــه عن ــه ب ــار منطق ــان کــرد: چه وی بی
ــن محــالت  ــرار اســت در ای ــت خــود را شــروع کــرده و ق شــورا فعالی

ــوند. ــتقر ش ــوراها مس ش
گــردان اظهــار داشــت: شــورای اجتماعــی محــالت در پیگیــری و حــل 
مشــکالت و موانــع شــهروندان در مدیریــت شــهری ســرعت بیشــتر 

ــد بخشــید.  خواه

سایت موزه میدان امام در مدت 2 ماه ساخته می شود
کامــران گــردان اظهــار داشــت: ســایت مــوزه میــدان امــام )ره( در مــدت 
2 مــاه احــداث خواهــد شــد و 20 میلیــارد ریــال بودجــه بــرای احــداث 

ایــن ســایت اختصــاص یافتــه اســت.
ــا مشــارکت میــراث فرهنگــی، مســکن و  وی بیــان کــرد: ایــن ســایت ب
شهرســازی و شــهرداری همــدان احــداث مــی شــود وعملیــات عمرانــی 

ایــن ســایت توســط شــهرداری همــدان انجــام خواهــد شــد.
ــی  ــه بازآفرین ــی از بودج ــارد ریال ــار 20 میلی ــد: اعتب ــادآور ش ــردان ی گ

ــود. ــت ش ــهرداری پرداخ ــه ش ــازی ب ــکن و شهرس ــت از مس ــرار اس ق
ب گردشگر زمینه سازی برای 

رییــس شــورای اســالمی شــهر همــدان بــا بیــان اینکــه زمینــه ســازی الزم 
بــرای جــذب گردشــگر در ســطح ایــن شــهر فراهــم شــده اســت افــزود: 
آرام ســازی بلــوار ارم، ســاخت هتــل هــا، پیــاده راه ســازی مرکــز شــهر 
و ایجــاد مراکــز تجــاری بــزرگ در راســتای اســتفاده بهینــه گردشــگران 

. ست ا
گــردان افــزود: آرام ســازی بلــوار ارم و پیــاده راه اکباتــان طــرح هــای 
مانــدگار بــرای شــهر همــدان در آینــده خواهــد بــود و بــه طــور قطــع از 

فوایــد آن اســتفاده خواهنــد کــرد.
ــی از ســرمایه  ــه کــرد: شــورای شــهر همــدان رویکــرد حمایت وی اضاف
گــذاران بخــش گردشــگری دارد و هــدف مــا توســعه و رونــق صنعــت 

گردشــگری اســت.
در ایــن نشســت برخــی از اعضــای شــورای اســالمی شــهر همــدان نیــز 

حضــور داشــتند.

ت ای یا 9 ا ه شهرداری همدان  در سا  بود

اســتاندار ایــالم گفــت: خســارت ســیل در 9 روســتای ماژیــن و 
ســیروان 7هــزار نفــر را در بــر گرفتــه اســت.

ــتکی در  ــلیمانی دش ــم س ــتی، قاس ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
ــه امــداد اظهــار داشــت:  ــاح، رئیــس کمیت ــز فت ــا پروی ــدار ب دی

کمیتــه امــداد بیشــترین کمــک بــه مناطــق ســیل زده اســتان ایالم 
را داشــته اســت امــا بــا توجــه بــه عمــق خســارات واردشــده در 

ســیل اخیــر کمــاکان نیازمنــد حمایــت و مســاعدت هســتیم.
ــش  ــه بخ ــر ب ــیل اخی ــه، در س ــان این ک ــا بی ــالم ب ــتاندار ای  اس
ماژیــن دره  شــهر بــا 7 هــزار نفــر جمعیــت و 9 روســتا در 
ــت  ــده اس ــی وارد ش ــارات فراوان ــیمره خس ــد س ــت س باالدس
خاطرنشــان کــرد: اقدامــات پیشــگیرانه و بازدارنــده از خســارت 
ــژه  ــورت وی ــز به ص ــیل نی ــد از س ــد و بع ــال ش ــالم اعم در ای
مباحــث کمــک بــه ســیل زدگان در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی تقســیم کار درســت را یکــی از نقــاط قــوت ســتاد مدیریــت 
ــرد:  ــح ک ــوان و تصری ــیل عن ــد از س ــل و بع ــتان قب ــران اس بح
در تقســیم بندی های صورت گرفتــه کمک رســانی در منطقــه 
ــرد  ــز عملک ــپاه نی ــه س ــت ک ــرار گرف ــپاه ق ــده س ــن به عه ماژی
ارائــه  راســتای  در  درســتی  مدیریــت  اعمــال  و  درخشــان 

ــت. ــته اس ــیل زدگان داش ــه س ــات ب خدم

اســتاندار ایــالم در ادامــه بــه مشــکل ســیل زدگان بــرای اســتفاده 
از تســهیالت اشــاره کــرد و گفــت: بســیاری از منازلــی کــه در 
ســیل تخریــب شــده و یــا خســارت دیده انــد قبــال از تســهیالت 
بازپرداخــت  بــرای  کــه  کرده انــد  اســتفاده  قر الحســنه 
ــن  ــد در ای ــتند و بای ــه هس ــکل مواج ــا مش ــدد ب ــهیالت مج تس
خصــوص نیــز تمهیداتــی صــورت گیــرد تــا آن هــا در خصوص 

دریافــت مجــدد وام بــا مشــکل روبــه رو نشــوند.
ــیل در  ــارت س ــه خس ــوج ب ــا ت ــه ب ــتکی در ادام ــلیمانی دش س
سراســر اســتان افــزود: تمــام اســتان ایــالم درگیــر ســیل بــود و 
ــی داشــتیم کــه  ــه بحران ــا در اســتان دو منطق ــد ام خســارت دی

ــد توجــه بیشــتر اســت. نیازمن
ــر خســاراتی  ــن مناطــق ســیل زده عــالوه ب ــه داد: در ای وی ادام
ــده  ــا وارد ش ــتغال آنه ــات و اش ــزارع و باغ ــازل، م ــه من ــه ب ک
مشــکالتی را نیــز به وجــود آورده کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیــرد.

د ارت دید ا ر در سیل استان ای  ار  ه

ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــل ش مدیرعام
منطقــه همــدان گفــت: پارســال 140 میلیــون لیتــر 

ــد. ــی ش ــدان صرفه جوی ــن، هم ــرف بنزی در مص
امیــن  راســتی:  ســروش  گــزارش  بــه 
پخــش  شــرکت  روســتایی،مدیرعامل 
فرآورده هــای نفتــی منطقــه همــدان بــا اشــاره 
ــن  ــرف بنزی ــر در مص ــون لیت ــه 140 میلی ــه اینک ب
در اســتان همــدان صرفه جویــی شــد ادامــه داد: 
ــه ســبد  ــق تنوع بخشــی ب ــی از طری ــن صرفه جوی ای
ســوختی خانوار هــا و جایگزیــن کــردن آن بــا 

اســت. شــده  محقــق   CNG

افــزود: ســال گذشــته 140 میلیــون و 570  وی 
هــزار متــر مکعــب ســوخت پــاک در جایگاه هــای 

ــه مصــرف رســید. اســتان همــدان عرضــه و ب
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــل ش مدیرعام
ــازل عرضــه  ــان اینکــه 250 ن ــا بی منطقــه همــدان ب
ــال  ــازل فع ســوخت گاز طبیعــی فشــرده در 211 ن

اســت افــزود: بــه طــور میانگیــن طــی ســال 
ــب  ــر مکع ــزار مت ــازل 732 ه ــر ن ــته از ه گذش
ــده  ــق ش ــا تزری ــول خودرو ه ــه کپس ــوخت ب س

ــت. اس
ــوخت  ــزان س ــترین می ــه بیش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ناحیــه مرکــزی  CNG تحویلــی در ســال 97 ب

ــه  ــاص یافت ــد( اختص ــن و قهاون ــدان، فامنی )هم
ــش از  ــا بی ــن جایگاه ه ــرد: در ای ــان ک ــت بی اس
ــد از  ــدود 40 درص ــب ح ــر مکع ــون مت 64 میلی

ــود. ــامل می ش ــی را ش ــم کل رق
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در 47 
ــی  ــوخت گاز طبیع ــدان س ــه هم ــگاه منطق جای
ــداد  ــن تع ــزود: از ای فشــرده عرضــه می شــود اف
24 جایــگاه تــک منظــوره )CNG( و 23 جایــگاه 
 )CNG دیگــر دومنظــوره )فــرآورده مایــع و 

اســت.

ین در استان همدان وی  میلیون لیتر بن ه  ر
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ــد  ــان سیاســتها بای مســئوالن کشــور و سیاست ســازان و مجری
قــدر جامعــه ی کارگــری را بداننــد و بــه مســائل اساســی 
آنهــا همچــون امنیــت شــغلی، احتــرام بــه کارگــر و موضــوع 
دســتمزد کارگــران، توجــه صحیــح و دقیقــی داشــته باشــند.

ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــتی : حض ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
و  کار  هفتــه ی  آغــاز  در  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
کارگــر در دیــدار هــزاران نفــر از کارگــران صنایــع مختلــف، 
ــد و  ــق تولی ــم رون ــرایط مه ــه را از ش ــادی و بی وقف کار جه
ــد و  ــی خواندن ــاد مقاومت ــن اقتص ــرد عزت آفری ــق راهب تحق
ــت  ــون امنی ــائلی همچ ــه مس ــیدگی ب ــزوم رس ــر ل ــد ب ــا تأکی ب
شــغلی و مــزد و احتــرام بــه کارگــران، افزودنــد: دشــمن 
ــادی  ــار اقتص ــر فش ــران ب ــت ای ــو درآوردن مل ــه زان ــرای ب ب
متمرکــز شــده اســت امــا بدانــد ایــن ملــت هیــچ گاه بــه زانــو 
درنمی آیــد و ضمــن اســتفاده از فرصــت تحریــم بــرای رشــد 
ــذارد. ــ نمیگ ــکا را بی پاس ــمنی های آمری ــکوفایی، دش و ش

ــا  ــران را ب ــا کارگ ــال ب ــدار امس ــالمی دی ــالب اس ــر انق رهب
توجــه بــه ســال »رونــق تولیــد«، دارای اهمیــت بیشــتری 
ــرای  ــه ای ب ــوان زمین ــار به عن ــه به ــبیه کار ب ــا تش ــتند و ب دانس
ــک ارزش واال  ــد: کار ی ــتعدادها گفتن ــا و اس ــروز ظرفیت ه ب
اســت و ایــن موضــوع بایــد بــه یــک فهــم عمومــی در جامعــه 
تبدیــل شــود تــا جایــگاه ارزشــمند کارگــر نیــز شــناخته 

شــود.
ــق  ــق رون ــل تحق ــی از عوام ــه ای یک ــت اهلل خامن ــرت آی حض
تولیــد را کار جهــادی و فوق العــاده دانســتند و افزودنــد: 
مقاومتــی  اقتصــاد  اصلــی  ارکان  از  یکــی  تولیــد  رونــق 
ــای  ــود، تصمیم ه ــق ش ــی محق ــاد مقاومت ــر اقتص ــت و اگ اس
ســردمداران آمریکایــی و صهیونیســتی دربــاره ی نفــت و 

مســائل اقتصــادی دیگــر، تأثیرگــذار نخواهــد بــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: »رونــق تولیــد«، »حمایــت از 
مقاومتــی«  »اقتصــاد  و  کاری«  »تحــرک  ایرانــی«،  کاالی 
ناپذیــری در برابــر  در واقــع زمینه ســاز عــزت ملــی و نفو

شــد. خواهــد  بیگانــگان  تصمیم هــای 

ــی  ــزت مل ــه ع ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
یکــی از اولویتهــا و مســائل اصلــی هــر ملتــی اســت، گفتنــد: 
ملتهــا هیــچ گاه راضــی نخواهنــد شــد تــا تحــت تأثیــر و نفــو 

ــد. ــرار گیرن تصمیمــات دشــمنان خــود ق
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه ادعاهــای مقامــات 
ــد: آنهــا میگوینــد دشــمن  آمریکایــی و صهیونیســتی، افزودن
ــران دشــمنی  ــا ملــت ای نظــام جمهــوری اســالمی هســتیم و ب
نداریــم امــا دشــمنی بــا جمهــوری اســالمی، دشــمنی بــا 
ــک و  ــه کم ــالمی ب ــوری اس ــرا جمه ــت زی ــران اس ــت ای مل
مــدد مــردم برپاســت و اگــر کمــک مــردم نبــود، جمهــوری 

ــود. اســالمی نب
ــت  ــمنان مل ــون دش ــای گوناگ ــه توطئه ه ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ایــران در چهــل ســال گذشــته از جملــه تمرکــز بــر موضــوع 
کار و کارگــر و شکســت ایــن تالشــها، تأکیــد کردنــد: 
ــر  ــوارد، ب ــن م ــه ی ای ــران در هم ــژه کارگ ــران بوی ــت ای مل

ــد. ــوس کردن ــد و او را مأی ــمن زدن ــان دش ده
اینکــه جامعــه ی  بــر  بــا تأکیــد  انقــالب اســالمی  رهبــر 
کارگــری از وفادارتریــن قشــرها بــه جمهــوری اســالمی 
بــوده و هســت، افزودنــد: مســئوالن کشــور و سیاست ســازان 
و مجریــان سیاســتها بایــد قــدر جامعــه ی کارگــری را بداننــد 
ــرام  ــه مســائل اساســی آنهــا همچــون امنیــت شــغلی، احت و ب
بــه کارگــر و موضــوع دســتمزد کارگــران، توجــه صحیــح و 

ــته باشــند. ــی داش دقیق
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در همیــن زمینــه گفتنــد: بعضــی 
ــروش  ــه، ف ــردن کارخان ــن ب ــا از بی ــا ب ــداران کارخانه ه خری
ــرج،  ــه ب ــه ب ــن کارخان ــردن زمی ــل ک ــزات آن، و تبدی تجهی
ــوه،  ــه ق ــئوالن در س ــه ی مس ــه هم ــد ک ــتفاده میکنن اس سو

ــد. ــدی کنن ــه ی ج ــائل مقابل ــه مس ــا این گون ــد ب بای
ایشــان واردات بی رویــه را از دیگــر مســائلی برشــمردند 
ــد  ــه وارد میکن ــی ضرب ــد داخــل و کارگــر ایران ــه تولی کــه ب
بی رویــه ی  واردات  بــا  مقابلــه  زمینــه ی  در  افزودنــد:  و 
ــن  ــا ای کاالهــای خارجــی، مقــررات ســختی وجــود دارد ام

ــوند. ــرا ش ــت اج ــا قاطعی ــد ب ــط بای ضواب
رهبــر انقــالب اســالمی گفتنــد: تحریمهــا اگرچــه در برخــی 
مــوارد، زمینه ســاز بــروز مشــکالت میشــوند امــا اگــر بــا آنهــا 
ــد  ــور خواه ــع کش ــه نف ــود، ب ــی ش ــح و منطق ــه ی صحی مقابل
بــود زیــرا تحریمهــا موجــب تکیــه بــر تــوان، ظرفیــت و 

ــد. ــد ش ــی خواه ــای داخل ابتکاره
توطئه هــای  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
مختلــف و نــاکام دشــمنان در چهــل ســال اخیــر علیــه »ملــت 
ایــران، انقــالب اســالمی و نظــام جمهــوری اســالمی« تأکیــد 

ــه  ــادی ب ــائل اقتص ــر مس ــز ب ــا تمرک ــا ب ــد: آمریکایی ه کردن
دنبــال بــه زانــو درآوردن ملــت ایــران هســتند امــا بداننــد ایــن 
ــزرگ و  ــت ب ــد و مل ــاکام میمان ــز ن ــان نی ــر آن ــت اخی حرک
عزیــز ایــران در مقابــل شــیطان بــزرگ هیــچ گاه بــه زانــو در 

ــد. نخواهــد آم

رهبــر انقــالب اســالمی دربــاره ی تــالش آمریــکا بــرای 
ــد:  ــران، افزودن ــت ای ــادرات نف ــای ص ــردن راه ه ــدود ک مس
ــد اگــر  ــران نشــان داده ان ــال و مســئوالن هوشــیار ای ــت فع مل

ــن  ــا ای ــکنند و قطع ــت ها را میش ــه ی بن بس ــد هم ــت کنن هم
ــوری  ــد و جمه ــی نمیرس ــه جای ــم ب ــا ه ــالش آمریکایی ه ت
ــت  ــد، نف ــد و اراده کن ــته باش ــدار الزم داش ــر مق ــالمی ه اس

ــرد. ــد ک ــادر خواه ص
ایشــان بــا یــادآوری یــک نکتــه ی مهــم خطــاب بــه دشــمنان 
شــما  دشــمنی های  بدانیــد  کردنــد:  تأکیــد  ایــران  ملــت 
ــه  ــت ک ــی نیس ــران، ملت ــت ای ــد و مل ــد مان ــ نخواه بی پاس

ــد. ــا کن ــیند و تماش ــد و او بنش ــه کنن ــه او کار و توطئ علی
ــه ی  ــر در زمین ــه ای دیگ ــه ای در نکت ــت اهلل خامن ــرت آی حض
تشــدید فشــارهای نفتــی آمریــکا، گفتنــد: کاهــش وابســتگی 
بــه فــروش نفــت را قــدر و نوعــی فرصــت میدانیــم و از 
ــتفاده  ــی اس ــای داخل ــر توانایی ه ــتر ب ــه ی بیش ــرای تکی آن ب

ــم. میکنی
رهبــر انقــالب، توانایی هــای ملــت ایــران و جوانــان پرتــالش 
و خوش اســتعداد میهــن را بســیار فراتــر از وضــع فعلــی 
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: بایــد فرهنــگ کار و تولیــد 
و تــالش را ترویــج دهیــم و روحیــه ی انتظــار بــرای ثــروت 
ــادآورده را از بیــن ببریــم و روشــهایی شــبیه بخت آزمایــی  ب
جملــه  از  مختلــف  دســتگاه های  کــه  نکنیــم  ترویــج  را 

ــند. ــا باش ــن معن ــه ای ــد متوج ــیما بای صداوس
ایشــان بــا اســتناد بــه آیــه ی شــریفه ی قــرآن کریــم، دســتاورد 
حقیقــی انســان را حاصــل ســعی و تــالش او برشــمردند 
و افزودنــد: رشــد فــرد و جامعــه در گــرو اراده و همــت 
ــادی  ــاظ م ــا از لح ــه در دنی ــی ک ــت و جوامع ــالش اس و ت
رشــد کرده انــد، بــر اثــر همیــن عوامــل بــوده اســت چراکــه 
ــم کار  ــا ه ــرای دنی ــه ب ــانی ک ــه کس ــده داده ب ــد وع خداون

ــرد. ــد ک ــک خواه ــد، کم میکنن
»رشــد  و  ملــت«  »رفــاه  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
و  »معنویــت  کنــار  در  را  علمــی«  و  فنــاوری  اقتصــادی، 
اســالمی  نظــام  اصلــی  اهــداف  از  اخالقــی«،  پیشــرفت 
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: تحقــق ایــن اهــداف بــه کار 

دارد. نیــاز  مســتمر  تــالش  و 

ــد  ــود کــه بای ــن ب ــان گام دوم ای ــدف از بی ــد: ه ایشــان گفتن
بــا همــان انگیــزه و همــت بلنــدی کــه کشــور را از زیــر لگــد 
مســتکبران خــارج کــرد، بــه حرکــت پرشــور بــرای رســیدن 

ــه داد. ــد پیشــرفت و عــزت ادام ــای بلن ــه قله ه ب
ــالش  ــزه، تحصیل کــرده و پرت ــان باانگی ــر انقــالب، جوان رهب
ــتند و  ــن دانس ــده ی روش ــه آین ــور ب ــتیابی کش ــور دس را مح
ــا  ــون و غالب ــای گوناگ ــی مجموعه ه ــل اله ــه فض ــد: ب افزودن
جــوان در سراســر ایــران عزیــز مشــغول فعالیــت هســتند تــا در 
ــه قله هــای رفیــع عــزت  پرتــو حرکتــی عظیــم، ملــت ایــران ب

مــادی و معنــوی برســد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه عصبانیت دشــمن از 
تــالش و یکپارچگــی ملــت ایــران افزودنــد: در همیــن بــالی 
ــه  ــه صحن ــت را ب ــی مل ــه کس ــودی ک ــا وج ــیل، ب ــی س طبیع
دعــوت نکــرد، مــردم همچــون ســیل بــه کمــک ســیل زده ها 
رفتنــد و جوانــان از سراســر کشــور بــه کمــک مــردم و 
ــدردی و  ــدت و هم ــن وح ــه ای ــتافتند ک ــی ش ــان محل جوان
ــوب  ــده ای خ ــده ی آین ــم و نویددهن ــیار مه ــی، بس ــالش مل ت

ــود. خواهــد ب
کردنــد:  تأکیــد  سخنانشــان  پایــان  در  انقــالب  رهبــر 
اخیــرا گفتــه شــد، تالشــهای دشــمنان،  همان گونــه کــه 
ــان اســت و دشــمنان ســرانجام  ــن نفســهای دشــمنی آن آخری
از خصومــت علیــه ملــت ایــران خســته خواهنــد شــد امــا ایــن 
ملــت از کار و تــالش و پایــداری و پیشــرفت هیــچ گاه خســته 

ــد. ــد ش نخواه
پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، آقــای شــریعتمداری 
ــت:  ــی گف ــی در گزارش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
کنتــرل واردات، اصــالح سیاســتهای مالیاتــی، اســتفاده از 
ــدازی  ــد، راه ان ــود تولی ــرای بهب ــی ب ــه ی عموم ــع بودج مناب
بهبــود  بــرای  مضاعــف  تــالش  مهارت افزایــی،  نهضــت 
ــع  ــای رف ــم کارگروه ه ــکیل منظ ــب وکار و تش ــای کس فض
ــت از  ــرای صیان ــت ب ــه برنامه هــای دول ــد، از جمل ــع تولی موان

ــت. ــد اس ــتغال جدی ــاد اش ــود و ایج ــتغال موج اش
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ــس شــورای اســالمی  ــدگان مجل ــروش راســتی: نماین ــه گــزارش س ب
ــرح  ــی ط ــان بررس ــت 98 در جری ــوم  اردیبهش ــی س ــت علن درنشس
اصــالح مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی، 

ــد. ــالح کردن ــرح را اص ــن ط ــاده 8 ای ــره 2 م تبص
شــمارش و تجمیــع آرای نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای 
ــر  ــرایط زی ــا ش ــبی و ب ــورت  تناس ــورت اســتانی بص ــه ص اســالمی ب

ــت اس
ــه  ــی ک ــا نامزدهای ــزد ی ــا نام ــی صرف ــه فرع ــوزه انتخابی ــر ح 1- از ه
ــب  ــوزه را کس ه آن ح ــو ــح ماخ ــد از آرای صحی ــل 15 درص حداق
ــی باشــند. ــبی م ــوزه اســتانی و تناس ــب ح ــه کس ــاز ب ــد مج کرده ان

هــا و  احــزاب، جبهــه  فهرســت های   2- درصــد کســب آرای 
ه در حــوزه انتخابیــه  نامزدهــای مســتقل از کل آرای صحیــح ماخــو
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی در مجل ــص کرس ــالک تخصی ــی، م اصل

می باشــد.
ــه  ــتقل ک ــای مس ــر فهرســت و نامزده ــن ســهم ه ــس از تعیی  3- پ
ــر نامــزدی کــه  ــب ه ــه ترتی ــه آنهــا تعلــق گرفتــه اســت، ب کرســی ب
ــت آورده  ــه دس ــی ب ــه اصل ــوزه انتخابی ــطح ح ــن آرا را در س باالتری
ــوان  ــه عن ــا ب ــی ه ــت از کرس ــر فهرس ــهم ه ــقف س ــا س ــت، ت اس
ــالمی راه  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــی ب ــه فرع ــوزه انتخابی ــده ح نماین

می یابــد.
ــوزه  ــه در ح ــان چ ــه چن ــت ک ــده اس ــاده آم ــن م ــره 2 ای در تبص
ــد از آرای  ــاب 15 درص ــا نص ــک از نامزده ــچ ی ــی هی ــه فرع انتخابی
ه را کســب ننمایــد، انتخابــات فقــط در همــان حوزه  صحیــح ماخــو
ــورت  ــن ص ــد. در ای ــد ش ــزار خواه ــه ای برگ ــورت دو مرحل ــه ص ب
ــی کــه  ــن نامزدهای ــاز از بی ــورد نی ــدگان م ــر نماین ــداد دو براب ــه تع ب
ــور در  ــرای حض ــد، ب ــب کرده ان ــه اول کس ــترین آرا را در مرحل بیش
ــداد  ــی کــه تع ــوند و در صورت ــی می ش ــه دوم معرف ــات مرحل انتخاب
ــام  ــد، تم ــور باش ــر مذک ــر از دو براب ــده کمت ــی  مان ــای باق نامزده
نامزدهــا بــرای حضــور در مرحلــه دوم انتخابــات معرفــی مــی گردنــد 
و نامــزد و یــا نامزدهایــی کــه باالتریــن رای در همــان حــوزه انتخابیــه 
ــه  ــده ب ــی  مان ــی های باق ــقف کرس ــا س ــد ت ــب کنن ــی را کس فرع

ــد. ــی یابن ــورای اســالمی راه م ــس ش مجل
ــان،  ــورای نگهب ــی ش ــا هماهنگ ــور ب ــه وزارت کش ــن مصوب ــق ای طب
زمــان انجــام مرحلــه دوم انتخابــات را ظــرف مــدت یــک مــاه پس از 
اعــالم نتیجــه  مرحلــه اول و تاییــد جهــت انتخابــات توســط شــورای 

ــد. ــالم می کن ــن و اع ــان تعیی نگهب
ــهم  ــه س ــی ک ــت در صورت ــده اس ــز آم ــاده نی ــن م ــره 7 ای در تبص
کرســی هــای اختصــاص یافتــه بــه فهرســت ها و نامزدهــای مســتقل 
ــا ارقــام صحیــح  بــه صــورت اعشــاری درآیــد کرســی هــا متناســب ب
ــن  ــه باالتری ــب ب ــه ترتی ــازاد ب ــای م ــی ه ــود و کرس ــع می ش توزی
اعشــار اختصــاص می یابــد. طبــق تبصــره ایــن مــاده آرای هــر نامــزد 
ــا از  ــرد کســب کــرده و ی ــه صــورت منف ــی اســت کــه ب شــامل آرای
ــه  ــه وی ارائ ــون ب ــن قان ــوع ای ــی موض ــت های انتخابات ــق فهرس طری

ــده است. ش
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تجربیــات گذشــته نشــان می دهــــد اســتانی شــدن انتخابــات 
ــی،  ــف سیاسـ ــای مختلـ ــدید دو قطبی هـ ــث تشـ ــس، باعـ مجل
مذهبــی و نــژادی می شــود، دوقطبی هایــی کــــه می توانــــد 

ــــاشد. ب فریب هــا  و  تهدید هــا  و  تخریب هــا  شــــروع کننده 
ــالش  ــابقه ت ــس س ــات مجل ــدن انتخاب ــتانی ش ــرح اس ــی ط بررس
ــتم و  ــم، هش ــس شش ــات، در مجال ــام انتخاب ــر در نظ ــرای تغیی ب
ــرادات وارده از ســوی  ــل ای ــه دلی ــار ب ــر ب نهــم وجــود داشــته کــه ه
نماینــدگان و یــا اعضــای شــورای نگهبــان بــه ثمــر نرســیده اســت.

ــم  ــوع دریافتی ــن موض ــران ای ــا کارشناســان و صاحبنظ ــو ب از گفتگ
کــه ایــن طــرح بخــش کوچکــی از طرحــی جامع تــر جهــت بهبــود 
نظــام انتخاباتــی و تغییــر رویکــرد نماینــدگان از ســطوح محلــی بــه 
ــر طــرح جامــع  ــی اســت کــه ســایر بخش هــای آن نظی ســطوح مل
مدیریــت شــهری بنــا بــه دالیلــی از ســوی نماینــدگان نادیــده گرفته 

شــده اســت.
ــدگان از  ــگاه نماین ــرد و ن ــر رویک ــرح تغیی ــن ط ــی ای ــدف اصل ه
ــه  ــت ک ــی و کالن اس ــطوح مل ــه س ــی ب ــی و محل ــطوح جزئ س
بــه وســیله حــذف دغدغه هــای شهرســتانی و محلــی محقــق 

می شــود.
ــور  ــرح مذک ــی ط ــت و منف ــاد مثب ــوردی ابع ــورت م ــه ص ــا ب ابتدائ
مــوارد  ایــن  کلــی  تشــریح  بــه  ادامــه  در  و  می شــود  آورده 

می پردازیــم.
بت: نبه های م

1 -پرداختــن نماینــدگان بــه بررســی امــور ملــی و پرهیــز از صــرف 
ــه  ــردن برنام ــن ک ــی و جایگزی ــور جزئ ــرای ام ــی ب ــات نمایندگ اوق

محــوری بــه جــای شــخص محــوری.
2 -تقویت فرهنگ تحزب

ــق  ــس از طری ــی مجل ــش کارای ــی و افزای ــطح کیف ــای س 3 -ارتق
ــای  ــا صالحیت ه ــاخصتر ب ــان ش ــاب داوطلب ــکان انتخ ــاد ام ایج

ــر برت
4 -کاهش تخلفات و برخی بی اخالقی های انتخاباتی

بت: نبه های م تشریح 
ــرای  ــی ب ــدرت کاف ــود ق ــاختاری و نب ــف س ــه ضع ــه ب ــا توج - ب
نماینــدگان شــورای شــهر، نماینــدگان مجبــور شــده انــد کــه عــالوه 
ــی  ــه انجــام کار هــای اجرای ــی خــود، ب ــی و نظارت ــر وظایــف قانون ب
ــبب  ــر س ــن ام ــد کــه همی ــود بپردازن ــه خ ــوزه انتخابی در ســطح ح
ــاز بماننــد و یــا نتواننــد  ــی خــود ب می شــود گاهــا از وظایــف نظارت

ــی داشــته باشــند. ــه مســائل مختلــف نــگاه مل نســبت ب
ــترش  ــت گس ــه عل ــی ب ــای تبلیغات ــه هزینه ه ــه اینک ــه ب ــا توج - ب
ــت  ــزاب جه ــه اح ــش ب ــد، گرای ــش می یاب ــه افزای ــوزه انتخابی ح
ــود  ــر خ ــی بهت ــرای معرف ــاختاری ب ــاد س ــا و ایج ــت هزینه ه مدیری
افزایــش می یابــد. در ایــن قضیــه، معرفــی افــراد مســتقل بــه 
صــورت تکــی، در ســطح کل اســتان غیرممکــن اســت؛ لــذا افــراد 
هــم نظــر مجبــور می شــوند تجمیــع شــوند تــا بتواننــد بهتــر خــود 

ــد. ــ کنن را تبلی
ــت ها و  ــه لیس ــدگان ب ــکای نماین ــرح و ات ــدن ط ــی ش ــا اجرای - ب
ــی  ــر جابه جای ــد، دیگ ــترش یافته ان ــه گس اینکــه حوزه هــای انتخابی
ــری  ــهر تأثی ــک ش ــزد در ی ــک نام ــه ی ــت ری دادن ب ــراد جه اف
ــر شــام دادن  ــن کار هــای غیراخالقــی نظی نخواهــد داشــت. همچنی
ــه  ــر نتیج ــری ب ــد تأثی ــاص نمی توان ــده خ ــک نماین ــرای ی و… ب

ــذارد. بگ
نبه های منفی:

1 -جدا شدن بدنه مردم از الیه های باالی حاکمیت.
ــک  ــتان های کوچ ــه شهرس ــدگان ب ــکای ری نماین ــش ات 2 -کاه

روســتا ها و 
3 -کاهش مشارکت مردم

4 -پررنــگ کــردن دعوا هــای قومیتــی و ایجــاد دوقطبی هــای 
علــت  بــه  اســتان  ســطح  در  قومیتــی  و  مذهبــی  سیاســی، 

انتخابــات. شــدن  حیثیتی تــر 
ــدگان  ــناخت نماین ــدم ش ــردم و ع ــل م ــدرت تحلی ــش ق 5 -کاه
ــداد  ــش تع ــه و افزای ــای انتخابی ــدن حوزه ه ــترده ش ــل گس ــه دلی ب

کاندیدا هــا
ــل کاهــش قــدرت  ــه دلی 6 -افزایــش چشــمگیر نقــش تبلیغــات ب

ــردم ــل م تحلی
7 -افزایش هزینه ی انتخابات برای کاندیدا های مستقل

8 -تحمیل هزینه باال در صورت ابطال انتخابات
9 -کاهش امکان ورود نخبگان نوظهور

ــاد در  ــال فس ــن احتم ــاال رفت ــت ها و ب ــدرت لیس ــش ق 10 -افزای
ــت ــراد لیس ــاب اف انتخ

11 -نرسیدن به هدف نهایی طرح
12 -کاهش پشتوانه مردمی مجلس و درجه نمایندگی 

نبه های منفی: تشریح 
ــت،  ــی اس ــکل واقع ــک مش ــدگان، ی ــد نماین ــودن دی ــدود ب - مح
ــه  ــردم ب ــی م ــذف دسترس ــع ح ــه در واق ــده ک ــرح مطرح ش ــی ط ول
ــن  ــرای ای ــی ب ــه جایگزین ــدون ارائ ــی ب ــاالی حکومت ــای ب الیه ه

ــد. ــئله می باش ــورت مس ــردن ص ــاک ک ــا پ ــت تنه ــم اس مه
ــال  ــی عم ــطوح مل ــه س ــدگان ب ــه نماین ــش دغدغ ــل افزای ــه دلی ب
ســاختاری کــه واســطه ای 4 بررســی طــرح اســتانی شــدن انتخابــات 
ــته  ــود نداش ــد وج ــتی باش ــئولین باالدس ــردم و مس ــن م ــس بی مجل
کــه در نتیجــه باعــث جــدا شــدن بدنــه ی مــردم از الیه هــای بــاالی 

حاکمیــت می شــود.
- بــا اســتانی شــدن انتخابــات بــه دلیــل گســترش حوزه هــای 
ــد.  ــش می یاب ــمگیری افزای ــور چش ــه ط ــا ب ــداد نامزد ه ــه تع انتخابی
ایــن افزایــش تعــداد نامزد هــا فرآینــد شــناخت را بــرای مــردم بســیار 
ــه ســرا ایــن  ــر کســی ب ــر و پرهزینــه کــرده و درنتیجــه کمت زمان ب

ــی رود. موضــوع م
ــدد  ــت تع ــه عل ــا ب ــکان شــناخت کاندیدا ه ــی ازآنجاکــه ام از طرف
ــه و  ــوان نخب ــراد ج ــت اف ــن اس ــتان غیرممک ــطح اس ــاد در س زی
ــه  ــد ب ــته ان ــه گذاش ــن عرص ــه ای ــا ب ــی پ ــه تازگ ــه ب ــد ک کارآم
ــه  ــا ســایر کاندید هــا را ندارنــد و ب ــوان رقابــت ب صــورت مســتقل ت

حاشــیه رانــده می شــوند.
ــه طــور فاحشــی باعــث کمرنــگ شــدن نقــش آرا  - ایــن طــرح ب
ــان  ــا نش ــود. آمار ه ــتان می ش ــز اس ــه مراک ــبت ب ــتان ها نس شهرس
ــر  ــتان کمت ــت اس ــهر پرجمعی ــن ش ــتان، دومی ــد در 22 اس می ده
ــن  ــود همچنی ــامل می ش ــتان را ش ــت کل اس ــد جمعی از 10 درص
در 12 اســتان، مرکــز اســتان بیــش از 5 برابــر شــهر دوم اســتان 

ــت دارد. جمعی
ــتان  ــهر های اس ــایر ش ــد س ــان می ده ــی نش ــه خوب ــار ب ــن دو آم ای
ثــری در نتیجــه انتخابــات داشــته باشــند؛  نمی تواننــد نقــش م
درواقــع حــق تصمیم گیــری مــردم شــهر دربــاره خودشــان از آن هــا 
ســلب می شــود. بــه عنــوان مثــال اگــر دو کاندیــدا در یــک حــوزه 
ــه یکــی 30 درصــد آرا و دیگــری 15 درصــد آرا را کســب  انتخابی
کــرده باشــد، کاندیدایــی بــه عنــوان نماینــده انتخــاب می شــود کــه 
ری بیشــتری در اســتان آورده باشــد و عمــال ری بخــش اعظمــی از 

ــه می شــود. ــده گرفت ــه مذکــور، نادی ــردم حــوزه ی انتخابی م
ــده ری  ــرکت کنن ــراد ش ــادی از اف ــداد زی ــرایط تع ــن ش ــت ای تح
ــن  ــرخوردگی ای ــه موجــب س ــده کــه در نتیج ــر دی ــی اث ــود را ب خ

ــود. ــات می ش ــدی انتخاب ــرکت در دور بع ــدم ش ــراد و ع اف
ــادی در اســتان ها  ــی زی ــوع قومیت ــران تن - در جمهــوری اســالمی ای
ــر  ــت ب ــک قومی ــت ی ــتان جمعی ــر اس ــب  در ه ــود دارد و اغل وج
ــات،  ــتانی برگــزار شــدن انتخاب ــا اس ــه دارد. ب ــا غلب ــایر قومیت ه س
ــئله  ــن مس ــه ای ــت ک ــات اس ــی انتخاب ــروز نهای ــب پی ــت غال قومی
ــده و  ــه ای ش ــی قبیل ــای قوم ــات و دعوا ه ــدید اختالف ــب تش موج
ــت  ــت، جمعی ــت اس ــهر ها ثاب ــی در ش ــبت جمعیت ــه نس ازآنجاک

ــود. ــرخورده می ش ــوب س مغل

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان گفــت: ســرانه ورزشــی 
هــر شــهروند همدانــی 72 ســانتی مترمربــع اســت.

بــه گزارش  ســروش راســتی، محســن جهانشــیر مدیــرکل ورزش 
ــاد و  ــردم نه ــازمان های م ــا س ــت ب ــدان در نشس ــان هم و جوان
ــر  هیات هــای ورزشــی اســتان همــدان گفــت: ســرانه ورزشــی ه
شــهروند همدانــی قبــل از انقــالب 6.81 ســانتی متــر بــود کــه بــا 
ــر  ــروز ســهم ه ــر ام افزایــش فضا هــای ورزشــی در 40 ســال اخی
ــر  ــانتی مت ــه 72 س ــی ب ــرانه های ورزش ــی از س ــهروند همدان ش

رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد ورزش اســتان در مســابقات بیــن 
ــه  ــتیم ک ــکار داش ــا 12 ورزش ــن رقابت ه ــت:در ای ــی گف الملل

ــدند. ــگ ش ــان رنگارن ــب 12 نش ــه کس ــق ب موف
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان ادامــه داد: همچنیــن 106 
ــدند و  ــی ش ــم مل ــو تی ــته عض ــال گذش ــی س ــکار همدان ورزش
یکصــد میزبانــی کشــوری و 6 میزبانــی بیــن المللــی را داشــتیم.
جهانشــیر بــا اشــاره بــه وضعیــت مطلــوب فعالیــت ســازمان های 
گفــت:  اجرایــی  دســتگاه  ایــن  پوشــش  زیــر  نهــاد  مــردم 
ســمن های ایــن اســتان اواخــر ســال قبــل وارد باشــگاه 100 
ــطح  ــاد در س ــردم نه ــازمان م ــون 107 س ــدند و اکن ــا ش تایی ه

ــد. ــت دارن ــتان فعالی اس

وی بیــان کــرد: تامیــن اعتبــار بــرای ســاخت فضــای خانــه 
جــوان و دفتــر مشــترک هیات هــای ورزشــی اســتان و نیــز 
ــه  ــان از نیاز هــای دســتگاه ورزش ب ــار بخــش جوان افزایــش اعتب

ــت. ــان اس ــور جوان ــژه در ام وی
ــت 86  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــدان ب ــان هم ــرکل ورزش و جوان مدی
ــج  ــداد پن ــن تع ــت: ای ــده گف ــه ش ــکار بیم ــزار و 500 ورزش ه
ــش  ــر پوش ــد و زی ــکیل می دهن ــتان را تش ــت اس ــد جمعی درص
47 هیــات اســتانی و 329 هیــات شهرســتانی فعالیــت می کننــد.

جهانشــیر ادامــه داد: برخــورداری از 101 تیــم در لیگ هــای 
ــته  ــال گذش ــتان در س ــتاورد های ورزش اس ــز از دس ــوری نی کش

ــود. ب
ــی ورزشــی همــدان  ــت طرح هــای عمران ــه وضعی ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: امســال 20 طــرح ورزشــی در نقــاط مختلــف اســتان بهــره 

ــود. ــرداری می ش ب
ــدان  ــتان هم ــی اس ــای ورزش ــی از طرح ه ــزود: برخ ــیر اف جهانش
ــرداری از  ــره ب ــرای به ــه 20 ســال گذشــته اســت کــه ب ــوط ب مرب
ــا حمایــت وزارت  ــم ب ــود و انتظــار داری ــان کــم کاری شــده ب آن
ورزش و مســئوالن اجرایــی اســتان بتوانیــم طرح هــای باقــی 

ــانیم. ــره برداریبرس ــه به ــل و ب ــده را تکمی مان
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان بیــان کــرد: همزمــان بــا 
ــت ورزشــکاران  ــی، جمعی ــرداری از ایــن طرح هــای ورزش ــره ب به
ســازمان یافتــه ایــن اســتان در ســال جــاری بــه یکصــد هــزار تــن 

ــید. ــد رس خواه
جهانشــیر در پایــان گفــت: هــدف مــا حضــوری موفــق در 
ــکار  ــر ورزش ــم حداکث ــا بتوانی ــت ت ــای 2020 و 2022 اس رقابت ه

را بــا خــوش رنگ تریــن مدال هــا داشــته باشــیم.

دان همدا ه ورزش شهرو ای سرا ا

رئیــس هیــات کشــتی اســتان همــدان گفــت: کشــتی 
ــت. ــه اس ــا تجرب ــق و ب ــوتان موف ــون پیشکس ــدان مدی هم

بــه گــزارش ســروش راســتی،حمیدرضا یــاری، رئیــس 
هیــات کشــتی همــدان در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا  افــزود:  
پیشکســوتان پایــه گــذار موفقیــت کشــتی اســتان در ســال 
ــداوم  ــه ت ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــد ام ــته بودن ــای گذش ه
ــه آنهــا  ــره منــدی از تجرب ــه به ــاز ب ــی نی مســیر افتخارآفرین

دارد.
وی اضافــه کــرد: تجربــه پیشکســوتان در عرصــه هــای 
ــی  ــای خیل ــد راهگش ــی توان ــی م ــی و فن ــف مدیریت مختل
ــات کشــتی همــدان ایجــاد  از مســائل باشــد و اولویــت هی
ــه  ــار جامع ــی اقش ــن تمام ــی بی ــی و همدل ــای تعامل فض

ــت. ــتان اس ــتی اس کش
ــد از جایــگاه پیشکســوتان  ــر اینکــه نبای ــد ب ــا تاکی ــاری ب ی
ــم  ــی خواهی کشــتی غافــل شــد، گفــت: از پیشکســوتان م

ــی مشــاوره الزم را بدهنــد. ــی و مدیریت ــایل فن در مس
وی از اعضــای ایــن نشســت بــه عنــوان هیــات رئیســه 

کشــتی اســتان همــدان یــاد کــرد و گفت: پیشــنهادهای 
ســازنده و تخصصــی کــه بتوانــد در توســعه و اعتــالی 
کشــتی اســتان نقــش آفرینــی کنــد، بــه طــور قطــع بــه 

ــی شــود. اجــرا گذاشــته م
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــدان ب ــتی هم ــات کش ــس هی رئی
اســتان  ایــن  کشــتی  خانــواده  تعامــل  و  همدلــی 
خاطرنشــان کــرد: ایجــاد ایــن همدلــی، کشــتی همــدان 
را در مســیر موفقیــت قــرار مــی دهــد و باعــث رســیدن 

ــود. ــی ش ــار م ــای افتخ ــه ه ــه قل ب
ــه رده نخســت کشــتی  وی افــزود: هــدف مــا رســیدن ب
ــن  ــگ بی ــوش رن ــای خ ــدال ه ــب م ــور و تصاح کش
ــد توجــه داشــت کــه ایــن مهــم  ــا بای ــی اســت ام الملل
ــواده کشــتی و  ــاد خان ــه، اتح ــه جانب ــالش هم ــدون ت ب

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــیه ای ام ــایل حاش ــز از مس پرهی
ــکار و  ــزار ورزش ــج ه ــه پن ــک ب ــدان نزدی ــتی هم کش

ــه دارد. ــازمان یافت ــی س مرب

وتان مو و  ت همدان مدیون پی ک
ربه است  با ت

ــده  ــهروند برگزی ــت گذاری ش ــورای سیاس ــت ش ــتین نشس نخس
بــا حضــور اعضــای شــورای اســالمی شــهر، شــهردار و معاونــان 

و مدیــران شــهرداری همــدان برگــزار شــد.
بــه گــزارش ســروش راســتی، شــهردار همــدان در ایــن نشســت 
بــر لــزوم هــم افزایــی و هماهنگــی بهتــر در جهــت برنامه ریــزی 
در راســتای برگــزاری هرچــه باشــکوه تر دومیــن جشــنواره 

ــد کــرد. ــده تأکی شــهروند برگزی

عبــاس صوفــی افــزود: همــدان سرشــار از شــهروندان برگزیــده 
اســت و الزم می دانیــم نســبت بــه معرفــی هرچــه بهتــر آنــان بــه 

مــردم اقــدام کنیــم.
وی بیــان کــرد: جشــنواره شــهروند برگزیــده امســال بــرای 

دومیــن ســال در شــهر همــدان برگــزار خواهــد شــد.
رئیــس ســتاد جشــنواره شــهروند برگزیــده بــا بیــان اینکــه 
ــی اســت،  ــا فرهنــگ بســیار غن ــی ب شــهر همــدان دارای مردمان
ــات ســبب بالندگــی شــهر همــدان  ــن اتفاق خاطرنشــان کــرد: ای

در دنیــا می شــود.
نائــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر همــدان نیــز بــا تأکیــد بــر 
تــالش و برنامه ریــزی همــه جانبــه در راســتای برگــزاری هرچــه 
باشــکوه تر دومیــن جشــنواره شــهروند برگزیــده، گفــت: انتظــار 
مــی رود نشســت ها منظــم و منســجم برگــزار شــود تــا بتوانیــم از 
ایــن فرصــت در اجــرای هرچــه بهتــر جشــنواره اســتفاده الزم را 

داشــته باشــیم.
ــه  ــبت ب ــد نس ــون بای ــم اکن ــزود: از ه ــات اف ــی نج ــد بادام حمی
اطــالع رســانی و تبلیغــات جشــنواره شــهروند برگزیــده در شــهر 

اقــدام شــود.
ــدارک  ــال م ــام و ارس ــت ن ــان ثب ــن زم ــرد: همچنی ــان ک وی بی
ــا شــهروندانی کــه از معیارهــا  هرچــه ســریعتر مشــخص شــود ت
و شــاخص های در نظــر گرفتــه شــده مطابــق بــا آییــن نامــه 

ــند. ــته باش ــدام الزم را داش ــتند، اق ــوردار هس برخ
بادامــی نجــات اضافــه کــرد: نســبت بــه انتخــاب اعضای شــورای 
سیاســت گذاری اقــدام و نشســت های تخصصــی و اجرایــی نیــز 

بــه صــورت منظــم و برنامــه محــور انجــام شــود.

در ایــن نشســت رضــوان سلماســی و محمدجــواد گیــاه شــناس 
اعضــای شــورای اســالمی شــهر همــدان و برخــی از معاونــان ر 

مدیــران شــهرداری همــدان حضــور داشــتند.
در پایــان ایــن نشســت عبــاس صوفــی بــه عنــوان رئیس جشــنواره 
معرفــی شــد و ســعید خوشــبخت دبیــر جشــنواره و ســراجق دبیــر 

اجرایی جشــنواره شــد.

ید همدان د بر نوار شهرو ه دومین  ا الیت دبیر از 
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ــت:  ــدان گف ــی هم ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــس س رئی
ــن ســازمان و ســازمان نظــام مهندســی  ــن ای ــه بی ــا امضــای تفاهمنام ب
ســاختمان اســتان همــدان ضوابــط و نحــوه طراحــی و اجــرای ســامانه 

های مهار آتش ساختمانها تدوین شد. 
بــه  اشــاره  بــا  بیاناتــی  راســتی:محمدرضا  بــه گــزارش ســروش 
اینکــه اجــرای همــه ضوابــط و الزامــات ایــن تفاهــم نامــه بــرای 
ایمنــی  ودســتورالعمل  ســاختمانی  پروانــه  کــه   ســاختمان هایی 
ــررات  ــن مق ــان تدوی ــا زم ــزود: ت ــت اف ــاری اس ــد اجب ــت کنن دریاف
ملــی مرتبــط، مــالک و مبنــای کار طراحــی، نظــارت و اجــرای 
ســامانه هــای مهــار آتــش ســاختمان ها ایــن تفاهــم نامــه خواهــد بــود.

ــامانه های  ــود س ــی وج ــت حیات ــرورت و اهمی ــرد: ض ــار ک وی اظه
ــترش  ــه گس ــد روب ــا رون ــوص ب ــه خص ــاختمانها ب ــش در س ــار آت مه
بلنــد مرتبــه ســازی و همچنیــن نبــود مقــررات ملــی مســتقل در زمینــه 
ــن  ــن آئی ــم و تدوی ــش تنظی ــار آت ــامانه های مه طراحــی و اجــرای س
نامهــای جامــع و فراگیــر بــرای جلوگیــری از بــروز خســارتهای مالــی 

ــه شــهروندان را بیــش از پیــش کــرده بــود. و جانــی ب
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــرد: س ــح ک ــی تصری بیانات
همــدان بــا درک اهمیــت و ضــرورت ایــن موضــوع و بــا هــدف ارائــه 
خدمــات بهتــر بــه شــهروندان پــس از ســاعتها فعالیــت کارشناســی و 
برگــزاری جلســات مشــترک بــا کارشناســان ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان اســتان بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهای ملــی و بیــن 
المللــی، تفاهــم نامــه هــای قبلــی و تجــارب گذشــته، ایــن تفاهمنامــه 
را بــه منظــور رعایــت اصــول فنــی و اجرایــی تأسیســات مهــار آتــش 

ــرد. ــد ک ــاختمان ها منعق در س
ــاختمانها  ــش س ــار آت ــامانه های مه ــدی س ــه بن ــه طبق ــاره ب ــا اش وی ب
بــه دو ســامانه خــودکار و غیــر خــودکار، الــزام بــه وجــود شــبکه آب 
آتــش نشــانی شــامل منبــع آب، جعبــه هــای آتــش نشــانی، لولــه هــای 
آبرســانی، شــیرهای کنتــرل و متعلقــات و... در ســاختمان ها را از 
جملــه مفــاد ایــن تفاهمنامــه عنــوان کــرد و افــزود: برداشــت از ایــن 
شــبکه تنهــا بــه منظــور مهــار آتــش مجــاز اســت و هرگونــه برداشــت 
ــه صــورت مشــترک تنهــا در  ممنــوع اســت و اجــرای مخــازن آب ب
ــش  ــرف آت ــرای مص ــاده ب ــم آب آم ــل حج ــت حداق ــورت رعای ص

نشــانی بــدون مانــع اســت.
ــام  ــرای تم ــر) هوزریل(ب ــزر ت ــامانه رای ــب س ــه نص ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای ســاختمان های مســکونی چهــار  ســاختمان ها و رایــزر خشــک ب
ــاال الزامــی اســت  ــه ب ــر مســکونی ســه ســقف ب ــاال و غی ــه ب ســقف ب
افــزود: نصــب آب پــاش در پارکینــگ ســاختمان های مســکونی 
ــا  ــاالو تمــام فضــای ســاختمان های ب ــه ب ــا چهــار ســقف ســازهای ب ب
ــه اســت  ــم نام ــن تفاه ــات ای ــر مســکونی از دیگــر الزام ــری غی کارب
ــک  ــه ی ــر طبق ــا در ه ــر بن ــر زی ــا 400مت ــاختمان های ت ــرای س ــه ب ک
رایــزر مرطــوب شــامل شــلنگ و قرقــره و یــک رایــزر خشــک شــامل 

ــه میشــود. ــگ تعبی شــیر انشــعاب و کوپلین
محمدرضــا بیاناتــی بــا اشــاره بــه الــزام نصــب خامــوش کننــده هــای 
دســتی بــرای حفاظــت از ســاختمانها و ســاکنان آنهــا بــدون در نظــر 
ــاختمان های  ــت: در س ــش گف ــار آت ــای مه ــامانه ه ــایر س ــن س گرفت
ــا وزن  ــن ب ــید کرب ــول دی اکس ــک کپس ــد ی ــر واح ــکونی در ه مس
ــودر و گاز  ــده پ ــوش کنن ــا خام ــی و در پارکینگ ه ــل 4 کیلوی حداق
ــداد  ــگ و تع ــا وســعت پارکین ــداد الزم متناســب ب ــه تع ــی ب 6 کیلوی

ــود. ــب می ش ــا نص ــتقرار خودروه اس
ــان  ــدان در پای ــی هم ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــس س رئی
ــداری و  ولیت نگه ــ ــه مس ــن تفاهمنام ــب ای ــه موج ــرد: ب ــد ک تأکی
ــش در  ــار آت ــای مه ــامانه ه ــه س ــح هم ــرد صحی ــان از عملک اطمین
هنــگام بهــره بــرداری بــه عهــده مالــک یــا مالــکان، متصرفــان، بهــره 

ــت. ــی وی اس ــده قانون ــا نماین ــاختمان ی ــر س ــرداران، مدی ب

باری است تمان ها ا ت درکلیه سا ه های مهار  رای ساما ا
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ریه سرو راست ه های  سازمان 

اســتاندار همــدان بــا تأکیــد براینکــه رونــق تولیــد در گــرو 
ــند  ــاس س ــت: براس ــت، گف ــده اس ــد کنن ــت از تولی حمای
اشــتغال تــا پایــان 3 ســال آینــده 60 هــزار شــغل در همــدان 

ایجــاد خواهــد شــد.
بــه گــزارش ســروش راســتی، سیدســعید شــاهرخی در 
ــان اینکــه  ــا بی قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی اســتان همــدان، ب
ابتــدای  از  امیــد  و  تدبیــر  از شــعارهای  دولــت  یکــی 
حضــور، اشــتغال وتوجــه بــه  معیشــت مــردم بــوده اســت، 
ــت  ــرای سیاس ــاظ اج ــه لح ــدان ب ــتان هم ــرد: اس اظهارک
هــای اقتصــاد مقاومتــی دارای رتبــه بســیار مناســبی اســت.

ــق  ــه منطب ــد ک ــق تولی ــتای رون ــرد: در راس ــح ک وی تصری
بــر سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت، در اســتان همــدان 
ــرد  ــا رویک ــف ب ــای مختل ــوزه ه ــاله ای در ح ــه 3 س برنام
اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی تدویــن شــده 
ــد.   ــور باش ــعه کش ــم توس ــه شش ــر برنام ــق ب ــا منطب ــت ت اس
ــه ظرفیــت هــای موجــود  ــا توجــه ب شــاهرخی ادامــه داد: ب
در اســتان همــدان مهمتریــن اقدامــات اولویــت دار هــر 
شهرســتان احصــا شــده و ســند اشــتغال اســتان تدویــن شــده 

ــتگاه  ــر دس ــدات ه ــند تعه ــن س ــه در ای ــه طوریک ــت ب اس
مشــخص شــده اســت.

مهمتریــن  از  کــرد:  خاطرنشــان  همــدان  اســتاندار 
ایــن ســند مــورد توجــه  جهت گیــری هایــی کــه در 
قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه بایــد براســاس برنامــه ششــم؛ 
چشــم انــدازی در حــوزه اشــتغال و نــرخ بیــکاری در 
اســتان  تعریــف شــود بــه طوریکــه نــرخ بیــکاری در پایــان 
ــغل در  ــزار ش ــاالنه 20 ه ــد و س ــه 7.2 برس ــد ب ــه بای برنام
اســتان ایجــاد شــود کــه برایــن اســاس ســهم دســتگاه هــا و 

ــت. ــده اس ــخص ش ــتانها مش شهرس
وی بــا تأکیــد براینکــه براســاس ســند اشــتغال اســتان 
همــدان بایــد 15 هــزار میلیــارد ســرمایه گــذاری در اســتان 
صــورت بگیــرد، عنــوان کــرد: در بخــش کشــاورزی 
ــرح  ــتغال مط ــند اش ــرف آب در س ــی در مص ــه جوی صرف
ــد 10 درصــد از  ــن ســند بای شــده به طوریکــه براســاس ای
مصــرف آب بخــش کشــاورزی اســتان کاســته شــود و از 
ــد. ــعه یاب ــتان توس ــه ای در اس ــای گلخان ــت ه ــی کش طرف

شــاهرخی افــزود: براســاس برنامــه 3 ســاله  اســتان همــدان 

ــه 210  ــار ب ــه ای از 104 هکت ــای گلخان ــت ه ــزان کش می
هکتــار خواهــد رســید یعنــی ســاالنه 70 هکتــار بــه فضــای 

ــه ای اســتان اضافــه خواهــد شــد. گلخان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس برنامــه 3 ســاله بایــد4000 
شــغل در بخــش کشــاورزی ایجــاد شــود، بیــان کــرد: 
همچنیــن اجــرای 15هــزار و 400 هکتــار سیســتم آبیــاری 
نویــن در برنامــه 3 ســاله اســتان همــدان در نظرگرفتــه شــده 

اســت.
ــز  ــت نی ــش صنع ــه در بخ ــان اینک ــا بی ــدان ب ــتاندار هم اس
5000 شــغل پیش بینــی شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــت  ــان و ظرفی ــش راندم ــرمایه گذاری، افزای ــه س ــه ب توج
ــود و  ــتغال موج ــظ اش ــود، حف ــدی موج ــای تولی واحده
ــای در  ــت ه ــل از اولوی ــای تعطی ــف واحده ــن تکلی تعیی
ــش  ــدان در بخ ــتان هم ــتغال اس ــند اش ــه در س ــر گرفت نظ

ــت. ــت اس صنع
ــغل در  ــده 9000ش ــال آین ــه در 3 س ــد براینک ــا تأکی وی ب
ــدان در  ــتان هم ــرای اس ــگری ب ــات و گردش ــوزه خدم ح
نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: همچنیــن ایجــاد ســاالنه 
1150 شــغل در حــوزه دانــش بنیان در ســند اشــتغال اســتان 

همــدان پیــش بینــی شــده اســت.
ــده  ــن ش ــه تدوی ــرای برنام ــه اج ــان اینک ــا بی ــاهرخی ب ش
ــزود:  ــت جهــادی اســت، اف ــد عــزم جــدی و مدیری نیازمن

ــی  ــده را اجرای ــی ش ــش بین ــه پی ــن برنام ــتیم ای ــم هس مصم
کنیــم و برایــن اســاس ناظرانــی را در هرشهرســتان گذاشــته 
شــده اســت بنابرایــن هیــچ دســتگاهی اجــازه نــدارد از 

ــد. ــب بمان ــه عق برنام
اســتاندار همــدان تأکیــد کــرد: اجــرای ســندراهبردی 
ــل  ــن اداری قاب ــب برنامــه هــای روتی اشــتغال اســتان در قال

ــت. ــادی اس ــت جه ــد مدیری ــت و نیازمن ــرا نیس اج
ــا بیــان اینکــه برخــی بانکهــا در پرداخــت تســهیالت  وی ب
ــرد: در  ــوان ک ــتند، عن ــب هس ــدی عق ــای تولی ــه واحده ب
ــه  ــد ب ــا بای ــع بانکه ــد از مناب ــوری 75 درص ــن کش میانگی
ــزان در  ــن می ــد  کــه ای پرداخــت تســهیالت اختصــاص یاب
ــرش  ــل پذی ــن قاب ــت و ای ــد اس ــدان 45 درص ــتان هم اس

ــت. نیس

بانکهایــی کــه  فعالیــت  براینکــه  تأکیــد  بــا  شــاهرخی 
ــد  ــهیالت دارن ــت تس ــوری پرداخ ــن کش ــر از میانگی کمت
بناســت تولیــد رونــق  نمی پذیــرم، یــادآور شــد: اگــر 
ــی از  ــه یک ــرد ک ــک ک ــده را کم ــد تولیدکنن ــرد بای بگی
راه هــای کمــک بــه تولیدکننــدگان تزریــق منابــع بــه 
ــد در گــرو حمایــت  ــق تولی ــد بدانیــم رون واحدهاســت بای

از تولیــد کننــده اســت.

ل در همدان  تا پایان دولت دوازدهم ار ش اد  ه ای
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ــوی  ــب اهلل موس ــر حبی ــتی، دکت ــروش راس ــزارش س ــه گ ب
بهــار در جمــع خبرنــگاران، بــا اشــاره بــه نظــارت بــر 
ــت: در  ــا، گف ــدی آن ه ــه بن ــتان ها و رتب ــرد بیمارس عملک
ایجــاد زیرســاخت های الزم  بــا  بــه تدریــج  نظرداریــم 
بــرای نخســتین بــار، ایــن نظــارت و رتبــه بنــدی را در ســطح 
مطب هــا نیــز انجــام دهیــم تــا براســاس معیــار و مشــخصات 
ــرده و از  ــه ک ــکان مراجع ــب پزش ــه مط ــاران ب ــن بیم معی

ــد شــوند. ــره من ــاز به ــورد نی ــات م خدم
ــب  ــر در کس ــی موث ــم را روش ــوزش عل ــال و آم وی انتق
ــا توجــه  ســود و جــذب ســرمایه دانســت و مطــرح کــرد: ب
بــه تحریم هــای علمــی موجــود، بــا رایزنــی و پیگیــری 
ــه  ــق ب ــته موف ــدان روز گذش ــتان هم ــده اس ــام ش ــای انج ه
ــتان  ــورهای پاکس ــی از کش ــجو بین الملل ــرش 30 دانش پذی
و کردســتان عــراق در رشــته پزشــکی عمومــی شــد؛ 
ــاهد  ــده ش ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــا برنام ــبختانه ب خوش
پذیــرش دانشــجویان بیشــتر بــه دانشــگاه ابــن ســینا در 

جهــت بین المللــی شــدن ایــن دانشــگاه هســتیم.
در  را  بین المللــی  دانشــجویان  پذیــرش  بهــار  موســوی 
ــی دانســت و اظهــار  ــد و اقتصادمقاومت ــق تولی راســتای رون
ــجویان  ــرش دانش ــی پذی ــد آمادگ ــهر بای ــای ش ــرد: فض ک
ــا آن هــا را داشــته  خارجــی و فرهنــگ برخــورد مناســب ب

ــته  ــه 120 رش ــال ارائ ــینا درح ــی س ــگاه بوعل ــد؛ دانش باش
متنــوع بــه دانشــجویان اســت از ایــن رو تــالش بــرای 
تمامــی  در  بین المللــی  دانشــجویان  جــذب  و  پذیــرش 
رشــته ها ادامــه دارد؛ بــه ایــن منظــور در هــر نیــم تــرم 
دانشــجویان خارجــی بــه دانشــگاه بوعلــی ســینا جــذب مــی 
ــتان  ــدی وارد اس ــجویان هن ــز دانش ــن از پایی ــوند همچنی ش

ــد. ــد ش خواهن
اختصاص حقوق هیئت رئیسه دانشگاه علوم 

پزشکی به استان های سیل زده
ــدان در  ــینای هم ــن س ــکی اب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ادامــه از اختصــاص 3 روز حقــوق هیئــت رئیســه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ابــن ســینا بــه اســتان های ســل زده خبــرداد 
ــرای  ــش ب ــن پوی ــران را در ای ــی مدی ــرد: تمام ــوان ک و عن
بــه  خــود  حقوق هــای  از  روز   3 حداقــل  اختصــاص 
اســتان های ســیل زده دعــوت می کنــم همچنیــن هزینــه 

برگــزاری مراســم تقدیــر از اســاتید دانشــگاه در روز اســتاد 
ــه اســتان هــای ســیل زده اهــدا شــده اســت. ب

ــه  ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــام دانش ــاب ن ــار انتخ ــوی به موس
اســم ابــن ســینا را رویــدادی بســیار مهــم در اســتان دانســت 
ــیار  ــای بس ــالش ه ــا ت ــذاری ب ــن نامگ ــرد: ای ــد ک و تأکی
زیــاد نماینــدگان مجلــس و مســئوالن دانشــگاه در راســتای 
ــیار  ــی بس ــن الملل ــطح بی ــگاه در س ــتان و دانش ــی اس معرف

ــت.  ــذار اس تأثیرگ
موســوی بهــار از افتتــاح 10 هــزار مترمربــع ســاختمان 
بهداشــت در سراســر اســتان بــه ارزش 25 میلیــارد تومــان در 
هفتــه ســالمت خبــر داد و تصریــح کــرد: توســعه اورژانــس 
ــان،  ــه ارزش 6 میلیاردتوم ــد ب ــردان نهاون ــتان علیم بیمارس
افتتــاح مرکــز جامــع ســالمت تویســرکان، بازســازی و 
مرمــت آزمایشــگاه نهاونــد، توســعه ســاختمان اورژانــس و 
ــاق عمــل ســرپایی پوســت در بیمارســتان ســینا  تأســیس ات
و  افتتــاح کلینیــک ویــژه امیــد بــا ارزشــی افــزون بــر بیــش 
از 10 میلیــارد تومــان ازجملــه مــوارد قابــل افتتــاح در ایــن 

هفتــه هســتند.
وی در رابطــه بــا خدمــات الکترونیکــی ارائــه خدمــت 
پزشــکان بــه بیمــاران نیــز گفــت: در راســتای اهــداف 
پزشــکی در ســالجاری برنامــه اجــرا و فرهنگســازی نســخه 

نویســی و پرونــده الکترونیکــی بیمــاران بــا قــدرت بیشــتری 
ــن  ــکی اب ــوم پزش ــگاه عل ــن رو دانش ــود از ای ــرا می ش اج
ــویق  ــرای تش ــاع را ب ــام ارج ــتری نظ ــالش بیش ــا ت ــینا ب س
ــام  ــی انج ــکی الکترونیک ــات پزش ــام خدم ــه انج ــردم ب م

می دهــد.
ــن  ــزود: در ای ــاع اف ــام ارج ــح نظ ــار در توضی ــوی به موس
نظــام هــر خانــواده یــک پزشــک عمومــی را انتخــاب 
کــرده و درصــورت بــروز هرگونــه مشــکل بــه این پزشــک 
ــخیص و  ــا تش ــاز ب ــورت نی ــپس در ص ــد س ــه می کن مراجع
ــی  ــه معرف ــص مربوط ــه متخص ــی ب ــک عموم ــی پزش معرف
ــکان  ــز پزش ــری نی ــت گی ــهیل در نوب ــرای تس ــود، ب می ش
ــرای  ــت ب ــن نوب ــه گرفت ــدام ب ــامانه اق ــن س ــی در ای عموم

بیمــاران خــود می کننــد.
ــب  ــای مناس ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
دانشــگاه علــوم پزشــکی در ایــام نــوروز، خاطرنشــان کــرد: 
خوشــبختانه همشــهریان در تمامــی بخش هــای پزشــکی بــه 
ــت  ــوژی، ســونوگرافی و دندانپزشــکی رضای ــژه رادیول وی
ــکاری  ــال هم ــتین س ــن 98 نخس ــن فروردی ــتند همچنی داش
ــه  ــود ک ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــی داشــت. ــی را در پ خوشــبختانه نتیجــه مطلوب

ر کرد ش ابن سینا همدان م ا علو پ ی دا ر

ور تین بار در ک خ ب ها برای  رتبه بندی م

به بهانه آغاز عملیات بیت المقدس در 10 اردیبهشت 1361

ب روز  شد هر در ساعت   رم زاد سازی  ر به  عملیات که من
در حالــی کــه اشــغال خرمشــهر بــه دســت نیروهــای دشــمن بــه عنــوان 
ــه  ــران ب ــرای وادار ســاختن ای ــراق ب ــرگ برنــده ع آخریــن و مهم تریــن ب
ــن  ــی می شــد، آزادســازی ای ــح تلق ــرات صل ــه مذاک ــرکت در هرگون ش
ــوری اســالمی  ــی جمه ــل اراده سیاس ــت ســمبل تحمی شــهر می توانس

ــری نظامــی اش باشــد. ــات برت ــر متجــاوز و اثب ب
ــا توجــه بــه این کــه منطقــه عمومــی غــرب کارون  ــر همیــن اســاس، ب ب
ــرار  ــراق ق ــغال ع ــان در اش ــه همچن ــود ک ــی ب ــه مهم ــن منطق آخری
ــات  ــرای انجــام عملی ــران ب ــی ای داشــت، از یــک ســو فرماندهــان نظام
ــز  ــراق نی ــر ع ــوی دیگ ــتند؛ و از س ــر داش ــتراک نظ ــه اش ــن منطق در ای
ــات فتــح  ــات آزادســازی خرمشــهر را پــس از عملی کــه طراحــی عملی
ــت  ــن اهمی ــر گرفت ــا در نظ ــجل می پنداشــت، ب ــی و مس ــن قطع المبی
ایــن شــهر و جایــگاه آن در دفــاع از بصــره، بــه ضــرورت حفــظ 
ــت  ــه می توانس ــی ک ــا عامل ــن رو، تنه ــود. از ای ــد ب ــه معتق ــن منطق ای
موفقیــت را نصیــب یکــی از دو طرفیــن درگیــر نمایــد، ســرعت عمــل 
در اقدامــات بــود. بــه همیــن دلیــل، بالفاصلــه پــس از اتمــام عملیــات 
ــی  ــراق در منطقــه عموم ــوای ارتــش ع ــی کــه ق ــن، در حال ــح المبی فت
خرمشــهر تقویــت می شــدند، بــه تمامــی یگان هــای تحــت امــر 
قــرارگاه مرکــزی کربــال دســتور داده شــد تــا ضمــن بازســازی و تجدیــد 

ــد. ــات بپردازن ــی عملی ــایی و طراح ــه شناس ــوا، ب ق
طرح عملیات 

ــه کارون و  ــور از رودخان ــق عب ــم از طری ــات، تهاج ــی عملی در طراح
پیشــروی بــه ســوی مــرز بیــن المللــی و ســپس آزادســازی شــهر 
ــه  ــود ک ــی ش ــتدالل م ــن اس ــه و چنی ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــهر م خرمش
حملــه بــه جنــاح دشــمن، کــه عمدتــا بــه ســمت شــمال آرایــش گرفتــه 

ــت.  ــات اس ــت عملی ــل موفقی ــود، عام ب
ــه و  ــور از رودخان ــمن و عب ــه دش ــوط اولی ــتن خط ــن، شکس ــم چنی ه
ــواز – خرمشــهر  ــا جــاده آســفالته اه ــرب کارون ت ــرپل در غ ــن س گرفت
ــرز و  ــمت م ــه س ــروی ب ــه پیش ــه اول و ادام ــداف مرحل ــوان اه ــه عن ب

ــدند.  ــن ش ــه دوم تعیی ــداف مرحل ــوان اه ــه عن ــهر ب ــن خرمش تامی
ــه  ــرارگاه هــا ب ــر یــک از ق ــی ه ــن اســاس، محورهــای عملیات ــر همی ب

ــد:  ــرر گردی ــر مق ــب زی ترتی
1- محور شمالی؛ قرارگاه قدس )با عبور از رودخانه کرخه(.

2- محــور میانــی؛ قــرارگاه فتــح )بــا عبــور از رودخانه کارون و پیشــروی 
به ســمت جــاده اهــواز – خرمشــهر(.

ــه  ــروی ب ــور از کارون و پیش ــا عب ــر )ب ــرارگاه نص ــی؛ ق ــور جنوب 3- مح
ــمت خرمشــهر(. س

شرح عملیات بیت المقدس
بامــداد روز 10  دقیقــه  المقــدس در 30  بیــت  ســرانجام عملیــات 
ــم  ــات بســم اهلل الرحمــن الرحی ــا قرائــت رمــز عملی اردیبهشــت 1361 ب
. بســم اهلل القاســم الجباریــن، یــا علــی ابــن ابــی طالــب از ســوی 

ــد. ــاز ش ــی آغ فرمانده
ــار  ــه در کن ــز ک ــکینی نی ــت اهلل مش ــی و آی ــت اهلل صدوق ــهید آی ش
ــر  ــتند، ه ــور داش ــال حض ــرارگاه کرب ــش در ق ــپاه و ارت ــان س فرمانده
ــی ســیم خطــاب  ــه وســیله ب ــی را ب ــام های ــه، پی ــه طــور جداگان یــک ب

ــد. ــت کردن ــالم قرائ ــدگان اس ــه رزمن ب
ــی  ــر م ــه شــرح زی ــی ب ــه چهــار دوره زمان ــت المقــدس را ب ــات بی عملی

ــوان تقســیم کــرد:  ت
مرحله اول : 

ــیاری  ــل هوش ــه دلی ــور( ب ــه ک ــمال کرخ ــدس )ش ــرارگاه ق ــور ق در مح
ــختی  ــه س ــا ب ــروی نیروه ــدد، پیش ــتحکامات متع ــود اس ــمن و وج دش

امــکان پذیــر بــود و در ایــن میــان تنهــا تیــپ هــای 43 بیــت المقــدس 
ــور کــرده و منطقــه ای  و 41 ثــاراهلل موفــق شــدند از مواضــع دشــمن عب
ــوان ســرپل تصــرف کننــد.  ــه عن ــه کرخــه کــور را ب ــوب رودخان در جن
ــار  ــه فش ــود ک ــده ب ــث ش ــا باع ــگان ه ــن ی ــن ای ــش جناحی ــدم پوش ع

ــرآن هــا وارد شــود. شــدید دشــمن ب
در محــور قــرارگاه فتــح، یــگان هــای خــودی ضمــن عبــور از رودخانــه 
ــه ایجــاد  ــواز – خرمشــهر رســانده و ب ــه جــاده اه ــود را ب ــرعت خ ــه س ب
ــرکات دشــمن در  ــری از نقــل و انتقــاالت و تح اســتحکامات و جلوگی

جــاده مذکــور پرداختنــد.
در محــور قــرارگاه نصــر، بــه دلیــل تاخیــر در حرکــت و وجــود بــا تــالق 
ــمن در  ــز دش ــن تمرک ــم چنی ــهر و ه ــواز – خرمش ــاده اه ــار ج در کن
ــورد  ــه اهــداف م ــتند ب ــرارگاه نتوانس ــن ق شــمال خرمشــهر، نیروهــای ای

ــرارگاه فتــح الحــاق کننــد.  ــا ق نظــر دســت یافتــه و ب
ــرف  ــن تص ــم چنی ــح و ه ــرارگاه فت ــا ق ــر ب ــرارگاه نص ــل ق ــاق کام الح
ــب  ــات ش ــتور کار عملی ــدس در دس ــرارگاه ق ــه اول ق ــداف مرحل اه
ــر  ــورد نظ ــداف م ــدودی اه ــا ح ــام آن ت ــا انج ــه ب ــت ک ــرار گرف دوم ق
محقــق شــد، لیکــن برخــی رخنــه هــا همچنــان باقــی بــود تــا ایــن کــه 
ــا  ــر 68 ت ــهر از کیلومت ــواز – خرمش ــاده اه ــس از 5 روز، ج ــرانجام پ س

ــد.  ــم ش ــا ترمی ــه ه ــه رخن ــت و کلی ــر 103 تثبی کیلومت
مرحله دوم: 

ــات خــارج  ــه آزاد ســازی خرمشــهر از دســتور کار عملی ــن مرحل در ای
و تصمیــم گرفتــه شــد کــه قــرارگاه هــای فتــح و نصــر از جــاده 
ــدس  ــرارگاه ق ــد و ق ــروی کنن ــرز پیش ــمت م ــه س ــهر ب ــواز – خرمش اه
ــرپل  ــرف س ــرای تص ــدود ب ــورت مح ــه ص ــا ب ــت ت ــت یاف ــز ماموری نی
ــپس آن را گســترش دهــد.  ــد و س ــوب کرخــه کــور اقــدام نمای در جن
ایــن مرحلــه در ســاعت 22:30 روز 1361/2/16 آغــاز  عملیــات در 
ــه بــه جــاده مــرزی  ــرارگاه فتــح در همــان ســاعات اولی شــد. نیروهــای ق
ــر و تحمــل  ــی تاخی ــا اندک ــز ب ــر نی ــرارگاه نص ــگان هــای ق ــیدند. ی رس
ــرارگاه فتــح الحــاق کردنــد.  ــا ق ــرز رســیده و ب ــه م فشــارهای دشــمن، ب
ــرز،  ــرف م ــه ط ــران ب ــروی نیروهــای ای ــا مشــاهده جهــت پیش دشــمن ب
لشــکر هــای 5 و 6 خــود را بــه عقــب کشــاند. بــه نظــر مــی رســید ایــن 
ــری از  ــی جلوگی ــد: یک ــده باش ــام ش ــدف انج ــا دو ه ــینی ب ــب نش عق
ــر چــه بیشــتر  ــری تقویــت ه ــره و انهــدام ایــن لشــکرها، و دیگ محاص

ــره و خرمشــهر. خطــوط پدافنــدی بص
در پــی ایــن عقــب نشــینی کــه از ســاعات اولیــه روز 1361/2/18 آغــاز 
ــرارگاه قــدس ضمــن تعقیــب نیروهــای دشــمن،  ــود، نیروهــای ق شــده ب
تعــدادی از آن هــا را کــه از قافلــه عقــب مانــده بودنــد، بــه اســارت خــود 
ــوب  ــای جن ــا انته ــهر )ت ــواز – خرمش ــاده اه ــه ج ــد و در نتیج درآوردن
ــوان ســرپل تصــرف شــده  ــه عن ــرارگاه نصــر ب منطقــه ای کــه توســط ق
ــزه آزاد  ــد و هوی ــادگان حمی ــر، پ ــون جفی ــی همچ ــز مناطق ــود( و نی ب

شــدند.
مرحله سوم: 

در ایــن مرحلــه، قــرارگاه نصــر ماموریــت یافــت تــا حرکــت خــود را بــه 
ــده کــه متشــکل  ــل کنن ــد. نیروهــای عم ــاز نمای ــمت خرمشــهر آغ س
ــد، در  ــپ ارتــش بودن ــپاه پاســداران و دو تی ــتقل س ــپ مس از چهــار تی
ــا  ــد؛ ام ــود را آغــاز کردن ــات خ ــن ســاعات روز 1361/2/19 عملی آخری
ــرو در خطــوط پدافنــدی اش،  ــل هوشــیاری دشــمن و تمرکــز نی ــه دلی ب
نیروهــای خــودی در انجــام ماموریــت خــود توفیــق نیافتنــد. تکــرار ایــن 
ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــت انجامی ــه شکس ــز ب ــد نی ــات در روز بع عملی
تصمیــم گرفتــه شــد تــا بــرای انجــام عملیــات نهایــی فرصــت بیشــتری 

ــدی  ــپ المه ــد دو تی ــرر ش ــن مق ــم چنی ــود. ه ــا داده ش ــگان ه ــه ی ب
)عــج( و امــام ســجاد )ع( از قــرارگاه فجــر نیــز در حرکــت بعــدی 

اســتفاده شــود. 
مرحله چهارم عملیات از 1 تا 4 خرداد 1361:

ســرانجام در ســاعت 22:30 اول خــرداد 1361 تــالش بــرای آزادی ســازی 
ــداهلل  ــا محمــد بــن عب ــا رمــز »بســم اهلل القاســم الجباریــن ی خرمشــهر ب
ــی  ــه، نیروهــای عراق ــریع و غافلگیران ــر تــک س )ع(« آغــاز شــد در براب
دچــار وحشــت وســرگردانی شــدید شــدند و نتوانســتند واکنــش مهمــی 
ــا یکدیگــر قطــع  ــاط یــگان هــای دشــمن ب از خــود نشــان دهنــد و ارتب
شــد. فــرار افســران و درجــه داران و ســربازان عراقــی از منطقه خرمشــهر 

ــود. گویــای از هــم پاشــیدگی ســازمان یــگان هــای دشــمن ب
در روز دوم خــرداد نتیجــه پیــکار بســیار درخشــان بــود و قــرارگاه کربــال 
ــداد  ــید. تع ــود، رس ــهر ب ــل خرمش ــه کام ــه احاط ــود ک ــدف خ ــه ه ب
ــی  ــگان های ــرد و ی ــاوز ک ــر تج ــن روز از 2830 نف ــی در ای ــرای عراق اس
از دشــمن کــه در منطقــه بیــن نهــر عرایــض و شــلمچه مســتقر بودنــد، 

ــاد منهــدم شــدند.  ــزان زی ــه می ب
ــه،  ــمان منطق ــی در آس ــای عراق ــترده هواپیماه ــور گس ــود حض ــه وج ب
ــای  ــکان ه ــتیبانی از ی ــش در پش ــی ارت ــروی هوای ــرواز نی ــان تیزپ عقاب
ــات بیــت المقــدس حضــوری فعــال داشــتند  رزمنــده، در صحنــه عملی
ــق  ــرب و مناط ــط الع ــر روی ش ــا ب ــی ه ــناور عراق ــل ش ــاران پ ــا بمب و ب
ــازی  ــده ای در آزاد س ــش ارزن ــه، نق ــوی رودخان ــان در آن س ــع آن تجم

ــد. ــا کردن خرمشــهر ایف
ــن  ــی آخری ــس از بررس ــال پ ــرارگاه کرب ــرداد، ق ــر روز دوم خ در اواخ
ــرا از لــوث  ــه شــهر، آن ــا ورود ب ــم گرفــت تــا نیروهــا ب وضعیــت، تصمی
ــوم  ــداد روز س ــه بام ــد. و در س ــاک گردانن ــی پ ــای عراق ــود نیروه وج
خــرداد واحدهایــی از رزمنــدگان ایــران بــه آن ســوی رودخانــه وارد 

ــدند.  ش
در ســاعت 11 صبــح روز ســوم خــرداد در حالــی کــه درگیــری شــدیدی 
ــان  ــن جری ــر خی ــمال نه ــی در ش ــای عراق ــی و نیروه ــوای ایران ــن ق بی
ــود،  ــره خرمشــهر ب ــه محاص ــتن حلق ــر شکس ــمن در فک داشــت و دش
رزمنــدگان ایرانــی از جنــاح غــرب و خیابــان کشــتارگاه وارد شــهر 
ــت  ــی مقاوم ــد اندک ــار ارون ــهر در کن ــرک خرمش ــه گم ــدند. ناحی ش

ــته شــد. ــم شکس ــرعت در ه ــه س ــم ب ــرد کــه آن ه ک
ــران از ســمت شــمال و شــرق وارد شــهر شــدند  در ســاعت 12 قــوای ای
ــرار  ــل ق ــره کام ــاعت در محاص ــه 24 س ــی ک ــاوز بعث ــای متج و نیروه
داشــتند، راهــی جــز اســارت یــا فــرار و یــا کشــته شــدن نداشــتند. بدیــن 
ــالم  ــدگان اس ــارت رزمن ــه اس ــروه ب ــروه گ ــی گ ــای عراق جهــت واحده

ــد. در آمدن
در ســاعت 2 بعــد از ظهــر، خرمشــهر بــه طــور کامــل آزاد شــد و پرچــم 
ــل  ــع« و پ ــجد جام ــراز »مس ــران برف ــالمی ای ــوری اس ــار جمه ــر افتخ پ

ــه اهتــزاز درآمــد.  تخریــب شــده خرمشــهر ب
بدیــن ترتیــب ایــن شــهر مقــاوم کــه پــس از 35 روز پایــداری و مقاومت 
در 4 آبــان 1359 بــه اشــغال دشــمن درآمــده بــود، پــس از 578 روز )19 
مــاه( اســارت، بــار دیگــر بــه آغــوش گــرم میهــن اســالمی بازگشــت و 

پیکــره پــاک آن از لــوث وجــود متجــاوزان تطهیــر گردیــد.
شناسنامه عملیات بیت المقدس: 

نا م عملیات :بیت المقدس
رمز عملیات :یا علی بن ابی طالب)ع(

منطقه عملیات :غرب رودخانه کارون و خرمشهر
زمان عملیات: 1361/2/10 تا 1361/3/3

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
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