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کالنشهر همدان

ســروش راســتی ؛ امــروزه بــا توجــه بــه پيشــرفت روزافــزون علــوم
مختلــف و وجــود مســائل و موضوعــات جديــد و چندوجهــي،
توجــه بــه تحقيــق و مطالعــه بــراي حــل ايــن چالشهــا بــه ضرورتــی
انکارناپذيــر تبديــل شــده اســت .از ســوي ديگــر ،بــه دنبــال گســترش
شــهرها و پيچيــده شــدن موضوعــات مربــوط بــه مديريــت شــهري،
نهادهــاي سياســتگذار و تصميم¬گيــر ناگزيــر بــه تأســيس مراکــز
پژوهشــي منســجم و هدفمنــد در ایــن حــوزه شــدهاند .در ايــن راســتا
شــوراي اســامي شــهر همــدان بــا درک صحيــح ايــن ضــرورت کــه
پايــه و اســاس تصميمگيريهــا بــر تحقيــق و مطالعــه اســتوار اســت،
اقــدام بــه راهانــدازي «مرکــز مطالعــات و پژوهشهــا» در آبــان مــاه
ســال  1392کــرد.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
یــک ســال بــه عنــوان رئیــس مرکــز مشــغول بــه فعالیــت بودنــد و در
حــال حاضــر آقــای دکتــر جــواد گیاهشــناس مدیریــت مرکــز را بــه
عهــده دارد .ايــن مرکــز از زمــان تشــکیل تــا کنــون ســعي کــرده اســت
بــا نگرشــي نويــن ضمــن شــناخت دقيــق مســائل و مشــکالت شــهر و
اولويتبنــدي آنهــا بــا بهرهگيــري از دانــش کارشناســان خبــره و
متخصصيــن نســبت بــه حــل کارشناســانه ايــن چالشهــا اقــدام و بــه
شــوراي اســامي شــهر همــدان در راســتای نيــل بــه اهدافــي همچــون
برنامهريــزي دانشمحــور ،تدويــن علمــي سياس ـتها ،اتخــاذ دقيــق و
بهموقــع تصميمهــا و نظــارت اثربخــش بــر مجموعــه مديريــت شــهري
کمــک کنــد.
یکــی از چالــش هــای مهــم نظــام مدیریــت شــهری عــدم الــزام مدیــران
ارشــد اجرایــی و خــط مشــی گــذران بــه جامعــه پژوهشــگران و برنامــه
ریــزان شــهری اســت از ایــن رو مرکــز مطالعــات در صــدد اســت در
راســتای اعتمــاد ســازی و کاهــش فاصلــه میــان جامعــه پژوهــش و خــط
مشـیگذرای و مدیــران شــهری و الــزام بــر مجــاورت بحــث و تحقیــق
و اجــرا ،نقــش پژوهــش را در سیاســتگذاری شــهری پررنــگ نمــوده
و بــا مداخلــه تســهیل گــر نظــام مدیریــت شــهری را بــه خــط مشــی
گــذاری مبتنــی بــر شــواهد ســوق دهــد.

*دکتــر جــواد گیــاه شــناس رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای
شــورای اســامی شــهر همــدان در راســتای نقــش و محوریــت علمــی
مرکــز مطالعــات چنیــن اظهــار داشــت :مرکــز مطالعــات و پژوهــش
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 تصمیمگیــران شــهری
درصــدد اســت ضمــن حمایــت عملــی از پژوهشــگران و کاربــردی
کــردن پژوهــش و نتایــج پژوهــش هــا را در تصمیــم گیــری ملمــوس
نمایــد و همچنیــن بــا کاربســت هــای ویــژه پژوهشــی در راســتای
ارتقــاء جایــگاه پژوهشــی در نظــام مدیریــت شــهری قــدم بــر دارد.
مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای شــورای شــهر همــدان از ابتــدای
تاســیس خــود مبتنــی بــر اهــداف ذاتــی اقدامــات قابــل توجهــی را
در راســتای ارتقــای نقــش و جایــگاه پژوهــش در مدیریــت شــهری
انجــام داده اســت و درصــدد اســت بــا برنامــه هــای آتــی خــود نقــش
پژوهــش در میــان سیاســتگذاری شــهری پررنــگ تــر نمایــد.
*در انتهــا ضمــن بیــان برخــی از اهــداف کالن و وظایــف و عملکــرد
مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــا ،برخــود الزم میدانیــم بــه پــاس

زحمــات اعضــا ی محتــرم شــورای اســامی شــهر همــدان و مدیــران
شــهری در همــکاری بــا ایــن مرکــز ،مراتــب قدردانــی و ســپاس را از
ایــن بزرگــواران داشــته باشــیم.
اهــداف کالن مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای شــورای
اســامی شــهر همــدان
کمــک بــه تبييــن چشــمانداز ،اهــداف ،راهبردهــا و سياســتهاي
کاري شــوراي اســامي شــهر
شناســايي و معرفــي دســتاوردهاي جديــد و مطلــوب بــراي آينــده شــهر
و تســري آن در بدنـهي مديريــت شــهري
کمــک بــه حاکميــت تفکــر راهبــردي و آيندهپژوهــي در شــوراي
اســامي شــهر
افزايــش اثربخشــي فرآيندهــاي سياســتگذاري ،برنامهريــزي و
ارزيابــي تصميمهــاي شــوراي اســامي شــهر
جهتدهــي و انسجامبخشــي بــه فعالیتهــای پژوهشــي مرتبــط بــا
مديريــت شــهري
ســاختار مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای شــورای اســامی شــهر
همــدان
ایــن مرکــز طبــق اساســنامه تعریــف شــده متشــکل از هیــات امنــاء بــه
عنــوان رکــن اصلــی سیاســتگذاری مرکــز ،ریاســت مرکــز ،معــاون
مرکــز و حــوزه هــای پژوهشــی و اجرایــی مــی باشــد .کــه در ادامــه بــه
معرفــی حــوزه هــای مختلــف مرکــز میپردازیــم.
بخش پژوهشی مرکز مطالعات:
بخــش پژوهشــی تحــت نظــارت شــورای پژوهشــی قــرار دارد کــه
وظایــف شــورای پژوهشــی ،بــــررسي و تأییــد طرحهــای پژوهشــي و
ارائــه بــه هیئتامنــا جهــت تصويــب؛ همـــكاري و نظــارت بــر كيفيــت
و حســن اجــــراي طرحهــــاي پژوهشي؛تـــدوين برنامــــه ســاالنه و
برنامههــــاي درازمدت مـــركز؛ تعيين خطمشــی برنامههــــاي اجـــرايي
مركــز بــراي ارتبــاط علمــي بــــا ســاير مـراكـــز آموزشــي و پــــژوهشي
داخــل و خـــارج در محــــدوده ضوابــط و مقــــررات كشــور اســت.
حــوزه پژوهشــی مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای شــورای اســامی
شــهر همــدان بــا هــدف ارائــه مشــاوره علمــی و کارشناســی ،ارتقــا
و تعامــل و همــکاری بــا جامعــه دانشــگاهی ،گــردآوری و بررســی
نظــرات محققــان و پژوهشــگران ایجــاد شــده اســت .هــم اکنــون نیــز
در کمیتهها،کارگروههــا و طرحهــای علمــی و پژوهشــی حــدود
 ۱۰۰نفــر 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 میدهنــد.
در ذیــل شــورای پژوهشــی ،کمیتههــای تخصصــی ده گانــه مرکــز
مطالعــات بــا حضــور اســاتید دانشــگاهی و صاحــب نظــران در
حوزههــای مختلــف جهــت بررســی و تعییــن اولویتهــای پژوهشــی در
هــر حــوزه ،بررســی طرحهــای پژوهشــی ،رســالهها و پایاننامههــای
واصلــه بــه مرکــز در چهارچــوب اولویتهــای پژوهشــی مصــوب؛
بررســی برنامههــای ســاالنه شــهرداری در حوزههــای مختلــف و
تطابــق آنهــا بــا اســناد باالدســتی و اهــداف کالن و راهبــردی شــورای
اســامی شــهر.با شــرح زیر.1اقتصــاد ،ســرمایه گــذاری و گردشــگری؛
 .2شهرســازی و معمــاری؛  .3فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی؛ .4
فنــاوری اطالعــات و شــهر هوشــمند؛  .5حملونقــل و ترافیــک؛
 .6آمــوزش ،بهــرهوری و بهبــود روشهــا؛  .7فنــی عمرانــی و امــور
زیــر بنایــی؛  .8خدمــات شــهری ،محیطزیســت و ســامت؛  .9کمیتــه
حقوقــی و  .10کمیتــه گردشــگری میباشــند .
در طــی ایــن دوره در مجمــوع  48جلســه 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
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کمیته حقوقی 5 ،جلسه
اهــم موضوعــات بررسیشــده در کمیتههــا و
کارگروههــا ی مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای
شــورای اســامی شــهر همــدان
کمیته شهرسازی و معماری:
بررسی نحوه ارزیابی پیاده راه ها
بررسی طرح تعریض بلوارهای بعثت ،فاطمیه و دانشگاه
کمیته حمل و نقل و ترافیک:
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
کمیته آموزش ،بهره وری و بهبود روش ها:
بررســی طــرح ارزیابــی و ســنجش و میــزان اثربخشــی آمــوزش هــای
شــهروندی
کمیته اقتصاد ومالی:
کمیتــه اقتصــادی بررســی بنــد بــه بنــد بخشــنامه بودجــه ســال 98
ابالغــی وزارت کشــور بــه شــهرداری هــای سراســر کشــور و اســتخراج
اولویــت هــا جهــت تطبیــق بودجــه پیشــنهادی شــهرداری همــدان
کمیته گردشگری:
بررسی طرح جامع گردشگری با رویکرد مدیریت شهری
کمیته خدمات شهری ،محیط زیست و سالمت:
تدویــن اولویــت هــای پژوهشــی ترافیــک بــرای ســال جــاری بــا
کمــک ســازمان هــای ذی ربــط شــهرداری
کمیته فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی:
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
زمینــه هوشــمند ســازی حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک در نشســت
مشــترک بــا اســاتید کمیتــه حمــل و نقــل
کمیته حقوقی:
رســیدگی بــه پیشــنهاد بررســی ایــرادات و محدودیــت هــای قانونــی
قابــل اصــاح جهــت ایجــاد وحــدت رویــه در حــوزه حقوقــی
شــهرداری همــدان
گزیدهای از فعالیتهای مدیریت اجرایی مرکز:
 .1سلسله نشستهای شهر اندیشی:
ایــن مرکــز از طریــق برگــزاری نشســتهایی بــا موضوعــات مــورد
نیــاز مدیریــت شــهری همــدان کــه بــا حضــور اســاتید دانشــگاهی،
مدیــران شهرداری،رســانهها و شــهروندان بصــورت پنــل تخصصــی
برگــزار مــی شــود .پــس از برگــزاری نشســت ،محتــوای بحــث بــه
صــورت مشــروح و خالصــه تدویــن شــده و بــه حوزههــای مختلــف
ارســال مــی شــود.
نمونــه نشســتهای شــهر اندیشــی بــا عناویــن زیــر برگــزار شــده
اســت:
 .1بررسي ابعاد و آثار کالنشهر شدن همدان؛
 .2بررســی الگــوی مشــارکت شــهروندان در مدیریــت شــهری (بــا
تأکیــد بــر طــرح شــورای اجتماعــی محــات؛
 .3بررسی فرصتها و ظرفیتهای رویداد همدان 2018؛
 .4بازآفرینی شهری؛
 .5ناحیه محوری ،ابعاد و آثار
 .2برگزاری سمینارهای دانشجویی:
ایــن ســمینارها بــا هــدف تبییــن موضــوع و تهیــه گــزارش و ارســال
آن بــرای مدیــران شــهرداری جهــت اســتفاده در مدیریــت شــهری
و همچنیــن اســتفاده از نظــرات کارشناســی و تخصصــی مدیــران
شــهرداری و اســاتید دانشــگاهی برگــزار میشــود .از اهــم ســمینارهای
برگزار شده میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 .1شــهر آینــده ،شــهر هوشــمند؛  . 2رویکــردی بــر معمــاری معاصــر
ایــران و جهــان.
 .3برگــزاری نشســتهای کتابخــوان بــا عناویــن مدنظــر مدیریــت
شــهری برگزکتابخــوان

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
نماینــده ولــی فقیــه در همدان گفت:شــهادت
مظلومانــه طلبــه همدانــی تذکــری بــرای
مســئوالن در کنتــرل فضــای مجــازی و
برخــورد قاطــع بــا اراذل و اوبــاش تهدیــد
کننــده امنیــت جامعــه اســت.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،آیــت اهلل
حبیــب اهلل شــعبانی در پیامــی ضمــن تســلیت
شــهادت طلبــه همدانــی ،ایــن حادثــه تلــخ را
تذکــری بــرای مســئوالن در کنتــرل فضــای
مجــازی و برخــورد قاطــع بــا اراذل و اوبــاش
دانســت .در ایــن پیــام آمــده اســت.
شــهادت مظلومانــه روحانــی مخلــص مرحوم
"حجــت االســام مصطفــی قاســمی " مــردم
دیــار دارالمومنیــن و دارالمجاهدیــن همــدان
بویــژه طــاب و روحانیــون را در غمــی
جانــکاه فــرو بــرد.
روحانیــت همــواره و در طــول تاریــخ

اســام مفتخــر بــه ســربازی حضــرت ولــی
عصر(عــج) بــوده و همــواره و در روزهــای
ســخت در کنــار مــردم حافــظ حریــم
اعتقــادت و امنیــت مــردم بــوده انــد و در
ایــن راه از ســختی هــا و مصائــب هیچــگاه
هراســی نداشــته انــد.
ایــن حادثــه تلــخ کــه موجــب نگرانــی و
تالــم اقشــار مختلــف مــردم شــده اســت
تذکــری اســت بــرای مســئوالن در رصــد و
کنتــرل فضــای مجــازی و برخــورد قاطــع بــا
اراذل و اوبــاش تهدیــد کننــد امنیــت جامعــه.
بــا قدردانــی از زحمــات عزیــزان نیــروی
هــای انتظامــی ،اطالعاتــی و امنیتــی در
شناســایی و بــه هالکــت رســاند ضــارب
ایــن طلبــه شــهید و دعــا بــرای شــفای عاجــل
دو مامــور فــداکار مجــروح شــده در ایــن
ماموریــت بــر پیگیــری و برخــورد قاطــع
بــا عوامــل و ریشــه هــای ایــن حادثــه تلــخ
توســط دســتگاه هــای قضایــی و امنیتــی
تاکیــد مــی نماییــم
اینجانــب ایــن ضایعــه را بــه محضــر امــام
زمــان (عــج) مقــام معظــم رهبــری طــاب
و فضــای حــوزه علمیــه و خانــواده آن
مرحــوم تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه
خداونــد بــرای آن طلبــه شــهید رحمــت
واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و
اجــر مســئلت دارم .
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ســروش راســتی ؛ امــروزه بــا توجــه بــه پیشــرفت روزافــزون علــوم
مختلــف و وجــود مســائل و موضوعــات جدیــد و چندوجهــ ،
توجــه بــه تحقیــق و مطالعــه بــرا حــل ایــن چالشهــا بــه ضرورتــی
انکارناپذیــر تبدیــل شــده اســت .از ســو دیگــر ،بــه دنبــال گســترش
شــهرها و پیچیــده شــدن موضوعــات مربــوط بــه مدیریــت شــهر ،
نهادهــا سیاســتگذار و تصمیم¬گیــر ناگزیــر بــه تأســیس مراکــز
پژوهش ـ منســجم و هدفمنــد در ایــن حــوزه شــدهاند .در ایــن راســتا
شــورا اســالم شــهر همــدان بــا درک صحیــح ایــن ضــرورت کــه
پایــه و اســاس تصمیمگیر هــا بــر تحقیــق و مطالعــه اســتوار اســت،
اقــدام بــه راهانــداز «مرکــز مطالعــات و پژوهشهــا» در آبــان مــاه
ســال  1392کــرد.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
یــک ســال بــه عنــوان رئیــس مرکــز مشــغول بــه فعالیــت بودنــد و در
حــال حاضــر آقــای دکتــر جــواد گیاهشــناس مدیریــت مرکــز را بــه
عهــده دارد .ایــن مرکــز از زمــان تشــکیل تــا کنــون ســع کــرده اســت
بــا نگرش ـ نویــن ضمــن شــناخت دقیــق مســائل و مشــکالت شــهر و
اولویتبنــد آنهــا بــا بهرهگیــر از دانــش کارشناســان خبــره و
متخصصیــن نســبت بــه حــل کارشناســانه ایــن چالشهــا اقــدام و بــه
شــورا اســالم شــهر همــدان در راســتای نیــل بــه اهداف ـ همچــون
برنامهریــز دانشمحــور ،تدویــن علم ـ سیاســتها ،اتخــا دقیــق و
بهموقــع تصمیمهــا 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
ریــزان شــهری اســت از ایــن رو مرکــز مطالعــات در صــدد اســت در
راســتای اعتمــاد ســازی و کاهــش فاصلــه میــان جامعــه پژوهــش و خــط
مشــیگذرای و مدیــران شــهری و الــزام بــر مجــاورت بحــث و تحقیــق
و اجــرا ،نقــش پژوهــش را در سیاســتگذاری شــهری پررنــگ نمــوده
و بــا مداخلــه تســهیل گــر نظــام مدیریــت شــهری را بــه خــط مشــی
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
مرکــز مطالعــات چنیــن اظهــار داشــت :مرکــز مطالعــات و پژوهــش
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 تصمیمگیــران شــهری
درصــدد اســت ضمــن حمایــت عملــی از پژوهشــگران و کاربــردی
کــردن پژوهــش و نتایــج پژوهــش هــا را در تصمیــم گیــری ملمــوس
نمایــد و همچنیــن بــا کاربســت هــای ویــژه پژوهشــی در راســتای
ارتقــا جایــگاه پژوهشــی در نظــام مدیریــت شــهری قــدم بــر دارد.
مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای شــورای شــهر همــدان از ابتــدای
تاســیس خــود مبتنــی بــر اهــداف اتــی اقدامــات قابــل توجهــی را
در راســتای ارتقــای نقــش و جایــگاه پژوهــش در مدیریــت شــهری
انجــام داده اســت و درصــدد اســت بــا برنامــه هــای آتــی خــود نقــش
پژوهــش در میــان سیاســتگذاری شــهری پررنــگ تــر نمایــد.
در انتهــا ضمــن بیــان برخــی از اهــداف کالن و وظایــف و عملکــرد
مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــا ،برخــود الزم میدانیــم بــه پــاس

زحمــات اعضــا ی محتــرم شــورای اســالمی شــهر همــدان و مدیــران
شــهری در همــکاری بــا ایــن مرکــز ،مراتــب قدردانــی و ســپاس را از
ایــن بزرگــواران داشــته باشــیم.
ه ای ش ورای
اه دا کالن مرک ز مطال ات و پ وه
اس المی ش هر هم دان
کمــک بــه تبییــن چشــمانداز ،اهــداف ،راهبردهــا و سیاســتها
کار شــورا اســالم شــهر
شناســای و معرفـ دســتاوردها جدیــد و مطلــوب بــرا آینــده شــهر
و تســر آن در بدنــه مدیریــت شــهر
کمــک بــه حاکمیــت تفکــر راهبــرد و آیندهپژوهــ در شــورا
اســالم شــهر
افزایــش اثربخشــ فرآیندهــا سیاســتگذار  ،برنامهریــز و
ارزیابــ تصمیمهــا شــورا اســالم شــهر
جهتدهــ و انسجامبخشــ بــه فعالیتهــای پژوهشــ مرتبــط بــا
مدیریــت شــهر
ســاختار مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای شــورای اســالمی شــهر
همــدان
ایــن مرکــز طبــق اساســنامه تعریــف شــده متشــکل از هیــات امنــا بــه
عنــوان رکــن اصلــی سیاســتگذاری مرکــز ،ریاســت مرکــز ،معــاون
مرکــز و حــوزه هــای پژوهشــی و اجرایــی مــی باشــد .کــه در ادامــه بــه
معرفــی حــوزه هــای مختلــف مرکــز میپردازیــم.
پ وهشی مرکز مطال ات:
ب
بخــش پژوهشــی تحــت نظــارت شــورای پژوهشــی قــرار دارد کــه
وظایــف شــورای پژوهشــی ،بــــررس و تأییــد طرحهــای پژوهش ـ و
ارائــه بــه هیئتامنــا جهــت تصویــب؛ همـــکار و نظــارت بــر کیفیــت
و حســن اجــــرا طرحهــــا پژوهش ؛تـــدوین برنامــــه ســاالنه و
برنامههــــا درازمدت مـــرکز؛ تعیین خطمشــی برنامههــــا اجـــرای
مرکــز بــرا ارتبــاط علمـ بــــا ســایر مـراکـــز آموزشـ و پــــژوهش
داخــل و خـــارج در محــــدوده ضوابــط و مقــــررات کشــور اســت.
حــوزه پژوهشــی مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای شــورای اســالمی
شــهر همــدان بــا هــدف ارائــه مشــاوره علمــی و کارشناســی ،ارتقــا
و تعامــل و همــکاری بــا جامعــه دانشــگاهی ،گــردآوری و بررســی
نظــرات محققــان و پژوهشــگران ایجــاد شــده اســت .هــم اکنــون نیــز
در کمیتهها،کارگروههــا و طرحهــای علمــی و پژوهشــی حــدود
 100نفــر 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 میدهنــد.
در یــل شــورای پژوهشــی ،کمیتههــای تخصصــی ده گانــه مرکــز
مطالعــات بــا حضــور اســاتید دانشــگاهی و صاحــب نظــران در
حوزههــای مختلــف جهــت بررســی و تعییــن اولویتهــای پژوهشــی در
هــر حــوزه ،بررســی طرحهــای پژوهشــی ،رســالهها و پایاننامههــای
واصلــه بــه مرکــز در چهارچــوب اولویتهــای پژوهشــی مصــوب؛
بررســی برنامههــای ســاالنه شــهرداری در حوزههــای مختلــف و
تطابــق آنهــا بــا اســناد باالدســتی و اهــداف کالن و راهبــردی شــورای
اســالمی شــهر.با شــرح زیر.1اقتصــاد ،ســرمایه گــذاری و گردشــگری؛
 .2شهرســازی و معمــاری؛  .3فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی؛ .4
فنــاوری اطالعــات و شــهر هوشــمند؛  .5حملونقــل و ترافیــک؛
 .6آمــوزش ،بهــرهوری و بهبــود روشهــا؛  .7فنــی عمرانــی و امــور
زیــر بنایــی؛  .8خدمــات شــهری ،محیطزیســت و ســالمت؛  .9کمیتــه
حقوقــی و  .10کمیتــه گردشــگری میباشــند .
در طــی ایــن دوره در مجمــوع  48جلســه 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
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کمیته حقوقی 5 ،جلسه
موضوع ات بررسیش ده در کمیتهه ا و
اه
ه ای
کارگروهه ا ی مرک ز مطال ات و پ وه
ش ورای اس المی ش هر هم دان
کمیته شهرسازی و م ماری:
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
کمیته آموز  ،بهره وری و بهبود رو ها:
بررســی طــرح ارزیابــی و ســنجش و میــزان اثربخشــی آمــوزش هــای
شــهروندی
کمیته ا تصاد ومالی:
کمیتــه اقتصــادی بررســی بنــد بــه بنــد بخشــنامه بودجــه ســال 98
ابالغــی وزارت کشــور بــه شــهرداری هــای سراســر کشــور و اســتخراج
اولویــت هــا جهــت تطبیــق بودجــه پیشــنهادی شــهرداری همــدان
کمیته گردشگری:
بررسی طرح جامع گردشگری با رویکرد مدیریت شهری
کمیته خدمات شهری ،محی زیست و سالمت:
تدویــن اولویــت هــای پژوهشــی ترافیــک بــرای ســال جــاری بــا
کمــک ســازمان هــای ی ربــط شــهرداری
کمیته فرهنگی ،ا تماعی و ورزشی:
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
زمینــه هوشــمند ســازی حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک در نشســت
مشــترک بــا اســاتید کمیتــه حمــل و نقــل
کمیته حقو ی:
رســیدگی بــه پیشــنهاد بررســی ایــرادات و محدودیــت هــای قانونــی
قابــل اصــالح جهــت ایجــاد وحــدت رویــه در حــوزه حقوقــی
شــهرداری همــدان
گزیدهای از ف الیتهای مدیریت ا رایی مرکز:
 .1سلسله نشستهای شهر اندیشی:
ایــن مرکــز از طریــق برگــزاری نشســتهایی بــا موضوعــات مــورد
نیــاز مدیریــت شــهری همــدان کــه بــا حضــور اســاتید دانشــگاهی،
مدیــران شهرداری،رســانهها و شــهروندان بصــورت پنــل تخصصــی
برگــزار مــی شــود .پــس از برگــزاری نشســت ،محتــوای بحــث بــه
صــورت مشــروح و خالصــه تدویــن شــده و بــه حوزههــای مختلــف
ارســال مــی شــود.
نمونــه نشســتهای شــهر اندیشــی بــا عناویــن زیــر برگــزار شــده
اســت:
 .1بررس ابعاد و آثار کالنشهر شدن همدان؛
 .2بررســی الگــوی مشــارکت شــهروندان در مدیریــت شــهری (بــا
تأکیــد بــر طــرح شــورای اجتماعــی محــالت؛
 .3بررسی فرصتها و ظرفیتهای رویداد همدان 2018؛
 .4بازآفرینی شهری؛
 .5ناحیه محوری ،ابعاد و آثار
 .2برگزاری سمینارهای دانشجویی:
ایــن ســمینارها بــا هــدف تبییــن موضــوع و تهیــه گــزارش و ارســال
آن بــرای مدیــران شــهرداری جهــت اســتفاده در مدیریــت شــهری
و همچنیــن اســتفاده از نظــرات کارشناســی و تخصصــی مدیــران
شــهرداری و اســاتید دانشــگاهی برگــزار میشــود .از اهــم ســمینارهای
برگزار شده میتوان به موارد یل اشاره نمود:
 .1شــهر آینــده ،شــهر هوشــمند؛  . 2رویکــردی بــر معمــاری معاصــر
ایــران و جهــان.
 .3برگــزاری نشســتهای کتابخــوان بــا عناویــن مدنظــر مدیریــت
شــهری برگزکتابخــوان
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صفحه 3

یه در استان و اما

م ه همدان

شهادت طلبه همدا ت کری برای م و ن در کنتر
ای م ازی و بر ورد قاط با ارا و اوبا است
نماینــده ولــی فقیــه در همدان گفت:شــهادت
مظلومانــه طلبــه همدانــی تذکــری بــرای
مســئوالن در کنتــرل فضــای مجــازی و
برخــورد قاطــع بــا ارا ل و اوبــاش تهدیــد
کننــده امنیــت جامعــه اســت.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،آیــت اهلل
حبیــب اهلل شــعبانی در پیامــی ضمــن تســلیت
شــهادت طلبــه همدانــی ،ایــن حادثــه تلـ را
تذکــری بــرای مســئوالن در کنتــرل فضــای
مجــازی و برخــورد قاطــع بــا ارا ل و اوبــاش
دانســت .در ایــن پیــام آمــده اســت.
شــهادت مظلومانــه روحانــی مخلــص مرحوم
"حجــت االســالم مصطفــی قاســمی " مــردم
دیــار دارالمومنیــن و دارالمجاهدیــن همــدان
بویــژه طــالب و روحانیــون را در غمــی
جانــکاه فــرو بــرد.
روحانیــت همــواره و در طــول تاریــ

اســالم مفتخــر بــه ســربازی حضــرت ولــی
عصر(عــج) بــوده و همــواره و در روزهــای
ســخت در کنــار مــردم حافــظ حریــم
اعتقــادت و امنیــت مــردم بــوده انــد و در
ایــن راه از ســختی هــا و مصائــب هیچــگاه
هراســی نداشــته انــد.
ایــن حادثــه تلــ کــه موجــب نگرانــی و
تالــم اقشــار مختلــف مــردم شــده اســت
تذکــری اســت بــرای مســئوالن در رصــد و
کنتــرل فضــای مجــازی و برخــورد قاطــع بــا
ارا ل و اوبــاش تهدیــد کننــد امنیــت جامعــه.
بــا قدردانــی از زحمــات عزیــزان نیــروی
هــای انتظامــی ،اطالعاتــی و امنیتــی در
شناســایی و بــه هالکــت رســاند ضــارب
ایــن طلبــه شــهید و دعــا بــرای شــفای عاجــل
دو مامــور فــداکار مجــروح شــده در ایــن
ماموریــت بــر پیگیــری و برخــورد قاطــع
بــا عوامــل و ریشــه هــای ایــن حادثــه تلــ
توســط دســتگاه هــای قضایــی و امنیتــی
تاکیــد مــی نماییــم
اینجانــب ایــن ضایعــه را بــه محضــر امــام
زمــان (عــج) مقــام معظــم رهبــری طــالب
و فضــالی حــوزه علمیــه و خانــواده آن
مرحــوم تســلیت عــر نمــوده و از درگاه
خداونــد بــرای آن طلبــه شــهید رحمــت
واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و
اجــر مســئلت دارم .
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خبر
تصویب نهایی اساسنامه برای گشایش
دانشگاه بینالمللی دی هشت در همدان

بــه گــزارش ســروش راســتی :مســؤول راهانــدازی و مدیــر
اجرایــی دانشــگاه دی هشــت ( )D8از انجــام مراحــل نهایــی
فراینــد راهانــدازی ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت :بــا
تصویــب نهایــی اساســنامه ،ایــن دانشــگاه ب ـهزودی گشــایش
مییابــد.
ســتار عزیــزی اظهــار کــرد :در اجــاس دو روزهای کــه بــا
حضــور اعضــای هیئتامنــای دانشــگاه دی هشــت و مراجــع
تمــاس ملــی ( )Focal pointدر  29و  30آوریــل مصــادف بــا 9
و  10اردیبهشــتماه ســال جــاری در وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری کشــورمان برگــزار میشــود ،اساســنامه ایــن دانشــگاه
بــه تصویــب نهایــی میرســد.
وی خاطرنشــان کــرد :آذرمــاه ســال گذشــته پیشنویــس
اساســنامه دانشــگاه دی هشــت تهیــه و بــه تصویــب رســیده
بــود و پــس از نهایــی شــدن اساســنامه دانشــگاه و آییننامــه
هیئتامنــا ،ایــن مرکــز آمــوزش عالــی بینالمللــی مجــاز بــه
پذیــرش دانشــجو میشــود.
عزیــزی افــزود :دانشــگاه بینالمللــی دی هشــت از مهــر
امســال در  120رشــته کارشناســی ارشــد و دکتــری از سراســر
جهــان دانشــجو میپذیــرد.
مدیــر اجرایــی دانشــگاه دی هشــت یــادآوری کــرد:
هیئتامنــای دانشــگاه بینالمللــی دی هشــت مرکــب از
وزرای علــوم دولتهــای عضــو ســازمان دی هشــت اســت و
مراجــع تمــاس ملــی نیــز نماینــدگان دائمــی از دولتهــای عضــو
ســازمان دی هشــت بــرای پیگیــری امــور دانشــگاه هســتند کــه
بیشترشــان از بیــن معاونــان وزرای علــوم انتخــاب شــدهاند.
گفتنــی اســت؛ اندونــزی ،مالــزی ،پاکســتان ،بنــگالدش،
ترکیــه ،مصــر ،نیجریــه و ایــران هشــت عضــو ســازمان
همکاریهــای اقتصــادی دی هشــت هســتند کــه در ســال 96
بــرای تأســیس یــک دانشــگاه بینالمللــی همپیمــان شــدند
و کشــور ایــران و دانشــگاه بوعلــی ســینا بهعنــوان دانشــگاه
مــادر بــرای راهانــدازی ایــن مرکــز علمــی برگزیــده شــد.

استاندار کردستان:

جوانان با ایجاد فضای امید و نشاط مسیر توسعه جامعه را هموار سازند
اســتاندار کردســتان گفــت :جوانــان بــا ایجــاد فضــای امیــد و
نشــاط مســیر توســعه جامعــه را همــوار ســازند.
بــه گــزارش ســروش راســتی؛ بهمــن مرادنیــا درنشســت
صمیمــی بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد جوانــان اســتان بــا بیــان
ایــن مطلــب اظهارداشــت :موضــوع جوانــان اگــر بــه درســتی
مــورد توجــه قــرار نگیــرد قطعــا اهــداف توســعه کشــور و
اســتان نیــز محقــق نخواهــد شــد.
وی افــزود :تــوان و ظرفیــت هــای فــراوان جوانــان واقعیتــی
اســت کــه وجــود دارد و بایــد بــا شــناخت درســت و اصولــی
از ایــن پتانســل گامهــای مهمــی را در مســیر توســعه برداریــم.
اســتاندار کردســتان خاطــر نشــان کرد:همــه بــه ســهم خــود
بایســتی بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــم تــا از توانمندیهــای
جوانــان در مســیر صحیــح خــود اســتفاده شــود.
اســتاندار کردســتان بــا بیــان اینکــه جوانــان بایــد بــا امیــد بــه
آینــده نقــش خــود را بــرای مشــارکت حداکثــری خــود در
عرصــه توســعه همــه جانبــه کشــور و اســتان بــه بهتریــن شــیوه
ممکــن ایفــا کننــد ،خاطــر نشــان کــرد :بنابرایــن در جلســات
هــم اندیشــی بــا مســئوالن و مدیــران اجرایــی بایســتی ســعی
شــود عــاوه بــر مطــرح کــردن مشــکالت و نیازمندیهــا در
ادامــه جوانــان بــا امیــد بیشــتری بــه حــل و فصــل نارســایی
هــای خــود امیــدوار باشــند.
مرادنیــا ادامــه داد :در شــرایط حــال حاضــر جامعــه طبیعتــا
مشــکالت و کمبودهــا بــرای جوانــان وجــود دارد و هیــچ
کــس منکــر ایــن واقعیــت نیســت ولــی جوانــان بــه عنــوان
نیــروی محرکــه جامعــه بایــد دارای شــور و نشــاط اجتماعــی
باشــند و ایــن انگیــزه را هــم بــه جامعــه تزریــق کننــد و بــه
دیگــران روحیــه بدهنــد.
وی تاکیــد کــرد :جوانــان هماننــد گذشــته بایــد بــا قــوت و
تــوان مضاعــف تــر و روحیــه شکســت ناپذیــری در زمینــه
توســعه جامعــه کوشــا باشــند و جامعــه را نیــز بــه ســمت
حرکــت و تکاپــو بیشــتر ســوق دهنــد.
اســتاندار کردســتان ضمــن اشــاره بــه لــزوم تقویــت جایــگاه
و اعتبــار اجتماعــی ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان در
بخشــی دیگــر از ســخنانش ابــراز داشــت :در حقیقــت تاکیــد
و مکاتبــات سیســتم مدیریتــی نمــی توانــد نقــش وجایــگاه
واقعــی ســمن هــا را تعریــف کنــد بلکــه ایــن اعتبــار را ســازمان
هــای مــردم نهــاد مــی تواننــد بــا پشــتکار و تــاش خــود در
جامعــه نهادینــه و بــا عملکــرد قــوی خــود را بــه جامعــه معرفــی
کننــد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــا توجــه بــه آمــار موجــود
بیــش از  500ســمن در اســتان کردســتان بــه ثبــت رســیده و
در بخشــهای مختلــف فعالیــت دارنــد ،از عملکــرد ایــن ســمن
هــا انتقــاد کــرد و گفــت :اگــر در مجمــوع هرکــدام از ایــن
ســازمان هــا یکــی از مشــکالت اســتان را رصــد و برطــرف
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
و ســازمان هــای دولتــی اعتبــارات خوبــی بــرای کمــک بــه
ســمن هــا و بهبــود شــاخص هــای اجتماعــی بــه انجــام رســیده
کــه نشــان از توجــه خــاص دولــت بــه ایــن ســمن هــا مــی

باشــد.
اســتاندار کردســتان خطــاب بــه ســمن هــای جوانــان اســتان نیــز
گفــت :شــما نیــز بایــد بــا بررســی دســتاوردهای و عملکــرد
هــای خــود نگاهــی بــه نقــش خــود در بهبــود شــرایط اجتماعی
و دیگــر عرصــه هــای فعالیتــی خــود انداختــه و کارنامــه خــود
را نیــز تحلیــل و بررســی کــرده و بــه عملکــرد خــود امتیــاز
بدهیــد کــه تــا چــه انــدازه بــه هــدف مــورد نظــر خــود دســت
پیــدا کــرده ایــد.
وی همچنیــن در مــورد وضعیــت جــذب و اســتخدام جوانــان
عضــو ســازمان هــای مــردم نهــاد اســتان کردســتان نیــز گفــت:
مســلما اگــر دولــت طبــق مقــررات شــرایط جــذب نیــروی
انســانی را بــرای دســتگاههای اجرایــی داشــته باشــد قطعــا
جــذب جوانــان مســتعد و توانمنــد در ســمن هــا در اولویــت
برنامــه هــا قــرار خواهــد گرفــت و نیــروی جــوان را جایگزیــن
افــراد بازنشســته خواهــد کــرد.
مرادنیــا گفــت :امــروزه از جوانــان نــوآور و توانمنــد توقــع
بیشــتری بــرای اثــر گــذاری در توســعه وجــود دارد کــه مــی
تواننــد بــا انــرژی بیشــتر فکــری جدیــد را بــه جامعــه القــا کنند.
اســتاندار کردســتان تصریــح کرد:جوانــان بــا ارائــه تفکــرات
و اندیشــه هــای نــو همــراه و همــکار دولــت بــرای رشــد و
آبادانــی جامعــه باشــند.
مرادنیــا ابــراز داشــت :جوانــان نبایــد همیشــه از دولــت توقــع و
انتظــار کمــک و حمایــت داشــته باشــند بلکــه خــود جوانــان
نیــز مــی تواننــد بــا ایــده هــای خالقانــه و بــا کارآفرینــی و
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

بودجه شهرداری همدان در سال  98افزایش یافت

بــه گــزارش ســروش راســتی؛کامران گــردان درنشســت خبــری کــه
بمناســبت  9اردیبهشــت روز شــوراها برگــزار شــده بــود در جمــع
خبرنــگاران بــا گرامیداشــت فرارســیدن روز شــوراها بیــان کــرد :عمــق
تفکــر نظــام ،مــردم ســاالری اســت از ایــن رو از ســال  ۷۸شــورای
اســامی در شــهر و روســتا ایجــاد شــد.
گــردان بــا بیــان اینکــه خدمــت در دارالمومنیــن و دارالمجاهدیــن
همــدان افتخــار اســت افــزود :سیاســتگذاری شــورا در ســالهای
اخیــر بــه نحــو احســن انجــام شــده و شــاهد تحــول خوبــی در مدیریــت
شــهری بودیــم .
رییــس شــورای اســامی شــهر همــدان گفــت :بودجــه ســال 98
شــهرداری همــدان بــا  25درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل ،هشــت
هــزار میلیــارد ریــال مصــوب شــده اســت.
وی بیــان کــرد :ســال قبــل بودجــه شــهرداری همــدان  6هــزار میلیــارد
ریــال بــود کــه امســال بــا افزایــش خوبــی مواجــه اســت .ویژگــی بودجــه
امســال نســبت بــه ســال قبــل در ایــن اســت کــه  43درصــد آن در بخــش
جــاری صــرف مــی شــود تــا نســبت بــه افزایــش حقــوق و دســتمزدها
اقــدام الزم صــورت بگیــرد.
گــردان بــا اشــاره بــه اختصــاص  57درصــد بودجــه امســال بــه بخــش
عمرانــی گفــت :شــهرداری همــدان مصمــم بــه اجرایــی شــدن 430
طــرح عمرانــی در ســال جــاری اســت.
وی گفــت :ســال گذشــته  88درصــد بودجــه محقــق شــد و تــا پایــان
ســال نیــز مشــکلی در پرداختــی هــا وجــود نداشــت.
ازنظرات و ایدههای مردمی در اداره امور شهر استفاده
میشود
رییــس شــورای اســامی شــهر همــدان بــا بیــان اینکــه در اداره امــور
شــهری از نظــرات و ایدههــای مردمــی اســتفاده میشــود ،گفــت:
در زمینــه فرهنگــی وظایفــی بــرای شــهرداریها مشــخص و تعریــف
شــده کــه میتــوان بــه ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،اعــزام بــه
اردوهــای راهیــان نــور ،تجلیــل از خانوادههــای شــهدا و جانبــازان
ایجــاد کتابخانههــا نصــب تمثــال شــهدا در ســطح شهرتشــکیل شــورای
اجتماعــی محــات و انتقــال مشــکالت مردمــی بــه مســئوالن اشــاره
کــرد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع ریــز پروژههــا اظهــار داشــت:دراین خصــوص
یــک طــرح کلــی وجــود دارد کــه طــرح جامــع شــهر اســت و یکــی
از طرحهــای تدویــن شــده پیــاده راه خیابانهــا اســت ،امــا باتوجــه بــه
مشــکالتی کــه بــرای تــردد اتوبوسهــا و تاکس ـیها بــه وجــود میآیــد
تصمیــم بــر ایــن شــد کــه حــدود  ۱۰۰متــر از خیابانهــا پبــاده راه شــود و
مابقــی بــرای تــردد خودروهــا باقــی بمانــد.
وی بــه تــاش بــرای ایجــاد نشــاط اجتماعــی در شــهر اشــاره و
خاطرنشــان کــرد :مشــارکت در برپایــی جشــنها و راهپیماییهــای

عمومــی ،ســاخت المانهــای مختلــف از اولویــت هــای مدیریــت
شــهری در همــدان اســت .
گــردان توســعه و افزایــش ســرانه فضــای ســبز در همــدان را از برنامــه
هــای شــهرداری و شــورای شــهر دانســت و گفــت :دو بوســتان در
منطقــه حیــدره و اکباتــان بــه فضــای ســبز شــهری افــزوده میشــود.
رییــس شــورای اســامی شــهر همــدان افــزود :در ســالهای گذشــته
ســعی شــد آبیــاری فضــای ســبز از آب شــرب جــدا شــود و از گونههــای
بومــی شــهر همــدان بــا میــزان آب مــورد نیــاز کمتــر اســتفاده شــود.
حامی شورای اجتماعی محالت هستیم
رییــس شــورای اســامی شــهر همــدان در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود بــا حمایــت از شــورای اجتماعــی محــات گفــت :بــا قــوت
اجرایــی شــدن ایــن شــورا را پیگیــری مــی کنیــم و ایــن شــورا گســترش
مــی یابــد و دبیرخانــه آن نیــز تشــکیل شــده اســت.
وی بیــان کــرد :چهــار منطقــه بــه عنــوان آزمونــه اجرایــی شــدن ایــن
شــورا فعالیــت خــود را شــروع کــرده و قــرار اســت در ایــن محــات
شــوراها مســتقر شــوند.
گــردان اظهــار داشــت :شــورای اجتماعــی محــات در پیگیــری و حــل
مشــکالت و موانــع شــهروندان در مدیریــت شــهری ســرعت بیشــتر
خواهــد بخشــید.

مواجــه اســت جوانــان مــی تواننــد بــا پشــتکار و همراهــی خــود
نقــش مهمــی بــرای عبــور کشــور از ایــن مقطــع حســاس بــر
عهــده داشــته باشــند.
اســتاندار کردســتان ضمــن تشــویق جوانــان بــه ورود بــه بحــث
تولیــد و توســعه اقتصــادی کشــور در ادامــه گفــت :در ســال
گذشــته اعتبــارات مناســبی در بخــش هــای کشــاورزی و
اشــتغال پایــدار خانگــی و بحــث اشــتغال فراگیرروســتایی در
اســتان پرداخــت شــد کــه قطعــا جوانــان مــی تواننــد بــا ارائــه
ایــده هــای کارآفرینــی خــود از ایــن فرصــت هــا بــرای ایجــاد
بســتر اشــتغال بــه بهتریــن شــیوه ممکــن اســتفاده کننــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ارزش افــزوده بخــش تولیــد
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
تدویــن شــده صــورت گیــرد تــا فعالیــت ایــن ســازمان هــا بــا
موانــع و مشــکالت مواجــه نشــود و افــراد فرصــت طلــب بــه
اســم ســمن هــا نتواننــد فعالیــت غیــر قانونــی داشــته باشــند.
اســتاندار کردســتان در خصــوص امــکان واگــذاری برخــی
از وظایــف دســتگاههای اجرایــی بــه ســازمان هــای مــردم
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
بــرای کمــک بــه فعالیــت ســمن هــا حمایــت خواهــد شــد.
وی اذعــان داشــت :معرفــی ظرفیــت هــا و توانمندیهــای اســتان

خبر
فرماندهان سنتکام تحت تعقیب و مجازات
قضائی قرار میگیرند
بــه گــزارش ســروش راســتی ،نماینــدگان مجلــس بــا تص ویــب مــادهای از طــرح
اقــدام متقاب ــل در ب راب ــر اعــام س ــپاه پاســداران ب ــه عن ـوان ســازمان تروریس ــتی توســط
آم ریــکا ،مقــرر کردنــد فرماندهــان ســنتکام در فهرســت افــراد تروریســت قــرار
گی رنــد.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در ادامــه بررســی طــرح اقــدام متقابــل در
ب راب ــر اعــام س ــپاه پاســداران انقــاب اســامی ب هعن ـوان ســازمان تروریس ــتی توســط
ای ــاالت متح ــده آم ریــکا ،مــاده چهــار ایــن ط ــرح را ب ــا  181رأی م وافــق ،پنــج رأی
مخالــف و چهــار رأی ممتنــع از مجمــوع  209نماینــده حاضــر در مجلــس بــه
تص ویــب رســاندند.
بــر ایــن اســاس ،ســتاد کل نیروهــای مســلح مکلــف شــد بــا همــکاری وزارت
اطالعــات و بهرهگی ــری از امکانــات و ت وانای ــی ســازمان اطالعــات س ــپاه پاســداران
انقــاب اســامی و ســایر واحدهــای اطالعاتــی ،نیروهــای مســلح جمهــوری
اســامی ای ـران ،فهرســت فرماندهــان ســتاد فرمانده ــی مرکــزی آم ریــکا (ســنتکام)
و ســازمانها و نهادهای ــی کــه تحــت اختی ــار ایــن فرمانده ــی هس ــتند و از تروریس ــتها
حمایــت و پشــتیبانی م یکننــد را بــرای تعقیــب قضائــی اعــام کــرده و قــوه
قضائی ــه جمه ــوری اســامی ای ـران حداکث ــر ظ ــرف مــدت ســه مــاه از تص ویــب ایــن
قان ــون ،ســازوکاری را ایج ــاد کنــد کــه ب ــر اســاس آن اســامی اعالمشــده را ب هعن ـوان
ســازمان و اف ـراد تروریس ــتی ،تحــت تعقی ــب و مج ــازات قضائ ــی و ســایر ق وانی ــن
م رتب ــط ب ــر اســاس قان ــون مج ــازات اســامی ق ـرار دهــد.

طرح ملی «جهاد همبستگی» در لرستان
رونمایی میشود

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین از رونمایــی طــرح جهــاد همبســتگی ملــی در
لرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،غالمحســین غیــبپــرور در ســفر بــه لرســتان و
بازدیــد از روســتای ســیلزده دمــرود معمــوالن ضمــن تشــکر از همیــاری و کمــک
همــه ایرانیــان و مــردم معتقــد بــه انقــاب اســامی و دوســتدار مــردم در جریــان
ســیل اخیــر ،اظهــار کــرد :کارهــا خیلــی خــوب پیــش رفتــه و مــا ممنــون مــردم و
پیــش از آن شــاکر خداونــد متعــال هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح جهــاد همبســتگی ملــی را در حــدود  15روز گذشــته در
اســتان گلســتان در آققــا طــرح کردیــم ،تصریــح کــرد :آحــاد مــردم نجیــب و
خــوب مــا کــه در هــر مشــکلی بــه میــدان میآینــد و کمــک میکننــد آن همدلــی
خــود را نشــان میدهنــد اینبــار نیــز همــه میبایســت بــه میــدان بیاینــد.
غیبپــرور بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای اجــرای طــرح همبســتگی ملــی میبایســت
هماهنــگ بــا دولــت عمــل میکردیــم و هماهنگیهــا شــده بــه طــوری کــه بــا
رئیــس بنیــاد مســکن کشــور در خرمآبــاد جلســه داریــم کــه ســازوکار ایــن را
مشــخص کنــد ،تصریــح کــرد :ایــن طــرح عبــارت از همیــن مطلــب اســت کــه
مــردم هــر محــل بــا محوریــت مســجد ،یکخانــه را عهــدهدار شــوند ایــن در حالــی
اســت خانـهای کــه مــا تعریــف کردیــم خانــه  ۷۰تــا  ۸۰متــری اســت کــه بهراحتــی
هــر محــل میتواننــد بــا کمکهــای خودشــان در ایــن کار خیــر ســهیم شــوند.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا اشــاره بــه اینکــه یــک ســامانه تعریفشــده
کــه آن را بــه لرســتان آوردهایــم ،تصریــح کــرد :اعــام خبــر در گلســتان بــود امــا
رونمایــی از ایــن ســامانه در لرســتان انجــام خواهــد شــد .امیدواریــم در سرتاســر
اســتانهایی 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  ۱۳هــزار و  ۶۰۰مســکن اســت،
اضافــه کــرد :بخشــی را اساس ـاً بایــد از ابتــدا ســاخت و بخشــی نیــاز بــه بازســازی
دارد ولــی بازســازی بهصــورت اساســی اســت.

سایت موزه میدان امام در مدت  2ماه ساخته می شود
کامــران گــردان اظهــار داشــت :ســایت مــوزه میــدان امــام (ره) در مــدت
 2مــاه احــداث خواهــد شــد و  20میلیــارد ریــال بودجــه بــرای احــداث
ایــن ســایت اختصــاص یافتــه اســت.
وی بیــان کــرد :ایــن ســایت بــا مشــارکت میــراث فرهنگــی ،مســکن و
شهرســازی و شــهرداری همــدان احــداث مــی شــود وعملیــات عمرانــی
ایــن ســایت توســط شــهرداری همــدان انجــام خواهــد شــد.
گــردان یــادآور شــد :اعتبــار  20میلیــارد ریالــی از بودجــه بازآفرینــی
قــرار اســت از مســکن و شهرســازی بــه شــهرداری پرداخــت شــود.
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
ا ست .
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.
وی اضافــه کــرد :شــورای شــهر همــدان رویکــرد حمایتــی از ســرمایه
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.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه :

موافقت وزارت کشور با رسمی شدن مرزهای سومار و شوشمی

معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
کرمانشــاه از موافقــت وزارت کشــور بــا رســمی
شــدن مرزهــای شوشــمی و ســومار خبــر داد.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،محمــد ابراهیــم الهــی
تبــار در نشســت بــا کاظــم االقابــی رئیــس اداره
گــذرگاه مــرزی کشــور عــراق و هیــأت همــراه
وی در ســومار ضمــن تقدیــر از مواضــع مســئوالن
عــراق در حمایــت از کشــورمان در برابــر زیــاده

خواهیهــای آمریــکا اظهــار داشــت :امیدواریــم
همکاریهــای دو کشــور آنچنــان کــه ایــران
در روزگار ســختی پشــتیبان عــراق بــوده ادامــه
داشــته باشــد و گفتگوهــای طرفیــن رافــع مســائل و
دغدغههــای موجــود در مــرز ســومار باشــد.
وی یکــی از دغدغههــای طرفیــن را ورود کاالهــای
غیرمجــاز از مــرز دانســت و گفــت :کمــک بــه رفــع
دغدغههــا از وظایــف طرفیــن در مبــادالت تجــاری
اســت.
معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
کرمانشــاه در ادامــه بــا اشــاره بــه موافقــت وزارت
کشــور بــا رســمی شــدن مرزهــای شوشــمی و
ســومار تاکیــد کــرد :بــا تصویــب ایــن مصوبــه در
هیــأت دولــت ،تجهیــزات الزم بــرای ورود و خــروج
کاال و مســافران در ایــن مرزهــا فراهــم خواهــد شــد
و دغدغههــای طرفیــن نســبت بــه برخــی مشــکالت
رفــع میشــود.
کاظــم االقابــی رئیــس اداره گــذرگاه مــرزی
عــراق نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه هــدف

از دیــدارش توســعه تجــاری بیــن دو کشــور اســت،
اظهــار داشــت :عــراق همــواره از محصــوالت ایرانــی
اســتقبال کــرده چــرا کــه رابطــه عمیــق و با مســئولیتی
بیــن طرفیــن برقــرار اســت.
وی بــا اشــاره بــه حضــور خــود در تهــران در ســفر
نخســت وزیــر عــراق بــه ایــران در هفتــه گذشــته
تصریــح کــرد :در ایــن ســفر جلســاتی را نماینــده
وزارت کشــور داشــتیم کــه طــی آن دو طــرف بــر
رفــع دغدغههــا در تبــادالت مــرزی تاکیــد داشــتند.
االقابــی همچنیــن رســمی شــدن مــرز ســومار در
آینــده نزدیــک را رافــع مشــکالت و دغدغههــای
عــراق عنــوان کــرد و افــزود :عــراق خواهــان توســعه
روابــط  ۲۰میلیــارد دالری خــود بــا ایــران اســت.
وی پیشــنهاد داد کــه مســئوالن بازاچــه هــای مــرزی
ســومار و مندلــی عــراق در نشســتی مســائل و
موضوعــات مــورد بحــث را بــه گفتگــو گذاشــته و
بــه نتیجــه و تصمیــم واحــدی در مــورد آن برســند.

۷هزار نفر در سیل استان ایالم خسارت دیدهاند

مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمانشاه:

47هزار دانشآموز در استان کرمانشاه سفیر سالمت هستند

بــه گــزارش ســروش راســتی :مدیــرکل آموزشوپــرورش
کرمانشــاه گفــت 47 :هــزار دانشآمــوز یعنــی معــادل  15درصــد
دانشآمــوزان در اســتان ســفیر ســامت هســتند
مجیــد یزدانپنــاه در همایــش ســفیران ســامت دانشآمــوزی بــا
بیــان اینکــه ســامتی بهعنــوان ارزش فــردی و اجتماعــی یکــی از
مهمتریــن موضوعــات اســت ،اظهــار کــرد :جامعــه جهانــی بیــش از
هــر چیــز دیگــری بــه ســامتی مینگــرد و انتظــار م ـیرود بــه آن

از جملــه در بحــث فرهنگــی بــه ســایر اســتانها دراولویــت
برنامــه هــای توســعه همــه جانبــه اســتان بشــمار مــی رود و بــا
جدیــت دنبــال مــی شــود.
مرادنیــا گفــت :در ایــن راســتا بحــث برگــزاری کنگره مشــاهیر
کــرد بــه میزبانــی کردســتان یکــی از برنامــه هــای شــاخص و
فراگیــر فرهنگــی اســتان اســت در اواســط تیرمــاه ســالجاری
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.
اســتاندار کردســتان خواســتار افزایــش تعــداد جلســات هــم
اندیشــی بــا جوانــان و ســازمان هــای مــردم نهــاد بــرای رفــع
موانــع و مشــکالت شــد.
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.

توجــه ویــژهای شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه زمینــه تحقــق ســامت فــردی و اجتماعــی
در آموزشوپــرورش فراهــم اســت ،افــزود :خانــواده نخســتین
عنصــری اســت کــه در ســامت فرزنــدان نقــش دارد و پــس از آن
آموزشوپــرورش چنیــن وظیف ـهای را برعهــده دارد و ایــن وظیفــه
ســفیران ســامت را ســنگینتر میکنــد.
مدیــرکل آموزشوپــرورش اســتان کرمانشــاه گفــت :راه داشــتن
جامعــهای ســالم و تحقــق شــعار جهانــی مراقبتهــای اولیــه
بهداشــتی راهــی بــه ســوی پوشــش همگانــی ســامت ،از مســیر
آموزشوپــرورش عبــور میکنــد.
بــه گفتــه یزدانپنــاه  47هــزار دانشآمــوز یعنــی معــادل  15درصــد
دانشآمــوزان در اســتان کرمانشــاه ســفیر ســامت هســتند کــه اگــر
هــر دانشآمــوز هدایــت هفــت نفــر را زیــر پوشــش بگیــرد و آن
را بهدرســتی انجــام دهــد 100 ،درصــد دانشآمــوزان زیــر پوشــش
آموزشهــا قــرار میگیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از معضــات اصلــی فرزنــدان مــا در جامعــه
رنــج بــردن از مشــکالت دهــان و دنــدان اســت بــر همیــن مبنــا در
حــوزه بهداشــت آن بــا همــکاری علــوم پزشــکی اقداماتــی انجــام
شــده ،افــزود :دانشآمــوزی پیــدا نمیشــود کــه مشــکل دنــدان
نداشــته باشــد کــه البتــه رفــع ایــن مشــکالت نیازمنــد صــرف هزینــه
و تخصیــص اعتبــار اســت.
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یزدانپنــاه بــا بیــان اینکــه دانشآمــوزان در فضــای مجــازی
بــا معرفــی جاذبههــای گردشــگری اســتان در حــوزه ســفیران
گردشــگری فعالیــت میکننــد ،گفــت :بایــد شــرایطی فراهــم
شــود تــا ســفیران ســامت دانشآمــوز در ســطح جامعــه و در میــان
مــردم کوچــه و بــازار حضــور یابنــد و آنــان را بــرای بهرهمنــدی
از خدمــات مختلفــی کــه طــی تفاهمنام ـهای بــا معاونــت بهداشــتی
منعقــد خواهــد شــد ،هدایــت کننــد.
وی بــا اعــام اینکــه امــروزه تغذیــه در خرابــی دنــدان دانشآمــوزان
تأثیــر دارد و همچنیــن اســتفاده مکــرر از فضــای مجــازی باعــث
بــروز مشــکالت بینایــی در آنهــا میشــود ،عنــوان کــرد:
درصــورت انجــام اقدامــات مذکــور بــه بخشــی از وظیفــه خــود در
تأمیــن ســامتی عمــل کردهایــم.
مدیــرکل آموزشوپــرورش اســتان کرمانشــاه بــا تأکیــد بــر اینکــه
دانشآمــوزان فرزنــدان مــا هســتند ،گفــت :اگــر نتوانیــم بهدرســتی
در حــوزه بهداشــت گام برداریــم ،در مناطــق دورافتــاد ه و محــروم
آســیبهای جدیتــر ایجــاد میشــود.
وی ضمــن اینکــه کمبــود خدمتگــزار را یکــی از مشــکالت
آموزشوپــرورش دانســت کــه بایــد برطــرف شــود ،گفــت :داشــتن
جامعــهای ســالم و پویــا در گــرو برخــورداری از دانشآمــوزان
ســالم اســت.

اســتاندار ایــام گفــت :خســارت ســیل در  ۹روســتای ماژیــن و کمیتــه امــداد بیشــترین کمــک بــه مناطــق ســیلزده اســتان ایالم
را داشــته اســت امــا بــا توجــه بــه عمــق خســارات واردشــده در
ســیروان ۷هــزار نفــر را در بــر گرفتــه اســت.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،قاســم ســلیمانی دشــتکی در ســیل اخیــر کمــاکان نیازمنــد حمایــت و مســاعدت هســتیم.
دیــدار بــا پرویــز فتــاح ،رئیــس کمیتــه امــداد اظهــار داشــت :اســتاندار ایــام بــا بیــان اینکــه ،در ســیل اخیــر بــه بخــش
ماژیــن دره شــهر بــا  7هــزار نفــر جمعیــت و  9روســتا در
باالدســت ســد ســیمره خســارات فراوانــی وارد شــده اســت
خاطرنشــان کــرد :اقدامــات پیشــگیرانه و بازدارنــده از خســارت
در ایــام اعمــال شــد و بعــد از ســیل نیــز بهصــورت ویــژه
مباحــث کمــک بــه ســیلزدگان در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی تقســیم کار درســت را یکــی از نقــاط قــوت ســتاد مدیریــت
بحــران اســتان قبــل و بعــد از ســیل عنــوان و تصریــح کــرد:
در تقســیمبندیهای صورتگرفتــه کمکرســانی در منطقــه
ماژیــن بهعهــده ســپاه قــرار گرفــت کــه ســپاه نیــز عملکــرد
درخشــان و اعمــال مدیریــت درســتی در راســتای ارائــه
خدمــات بــه ســیلزدگان داشــته اســت.

اســتاندار ایــام در ادامــه بــه مشــکل ســیلزدگان بــرای اســتفاده
از تســهیالت اشــاره کــرد و گفــت :بســیاری از منازلــی کــه در
ســیل تخریــب شــده و یــا خســارت دیدهانــد قبـ ً
ا از تســهیالت
قرضالحســنه اســتفاده کردهانــد کــه بــرای بازپرداخــت
تســهیالت مجــدد بــا مشــکل مواجــه هســتند و بایــد در ایــن
خصــوص نیــز تمهیداتــی صــورت گیــرد تــا آنهــا در خصوص
دریافــت مجــدد وام بــا مشــکل روب ـهرو نشــوند.
ســلیمانی دشــتکی در ادامــه بــا تــوج بــه خســارت ســیل در
سراســر اســتان افــزود :تمــام اســتان ایــام درگیــر ســیل بــود و
خســارت دیــد امــا در اســتان دو منطقــه بحرانــی داشــتیم کــه
نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت.
وی ادامــه داد :در ایــن مناطــق ســیلزده عــاوه بــر خســاراتی
کــه بــه منــازل ،مــزارع و باغــات و اشــتغال آنهــا وارد شــده
مشــکالتی را نیــز بهوجــود آورده کــه بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد.

صرف هجویی  ۱۴۰میلیون لیتر بنزین در استان همدان
مدیرعامــل شــرکت پخــش فرآوردههــای نفتــی
منطقــه همــدان گفــت :پارســال  ۱۴۰میلیــون لیتــر
در مصــرف بنزیــن ،همــدان صرفهجویــی شــد.
بــه گــزارش ســروش راســتی :امیــن
پخــش
شــرکت
روســتایی،مدیرعامل
فرآوردههــای نفتــی منطقــه همــدان بــا اشــاره
بــه اینکــه  ۱۴۰میلیــون لیتــر در مصــرف بنزیــن
در اســتان همــدان صرفهجویــی شــد ادامــه داد:
ایــن صرفهجویــی از طریــق تنوعبخشــی بــه ســبد
ســوختی خانوارهــا و جایگزیــن کــردن آن بــا
 CNGمحقــق شــده اســت.
وی افــزود :ســال گذشــته  ۱۴۰میلیــون و ۵۷۰
هــزار متــر مکعــب ســوخت پــاک در جایگاههــای
اســتان همــدان عرضــه و بــه مصــرف رســید.
مدیرعامــل شــرکت پخــش فرآوردههــای نفتــی
منطقــه همــدان بــا بیــان اینکــه  ۲۵۰نــازل عرضــه
ســوخت گاز طبیعــی فشــرده در  ۲۱۱نــازل فعــال

اســت افــزود :بــه طــور میانگیــن طــی ســال
گذشــته از هــر نــازل  ۷۳۲هــزار متــر مکعــب
ســوخت بــه کپســول خودروهــا تزریــق شــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین میــزان ســوخت
 CNGتحویلــی در ســال  ۹۷بــه ناحیــه مرکــزی
(همــدان ،فامنیــن و قهاونــد) اختصــاص یافتــه
اســت بیــان کــرد :در ایــن جایگاههــا بیــش از
 ۶۴میلیــون متــر مکعــب حــدود  ۴۰درصــد از
رقــم کلــی را شــامل میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در ۴۷
جایــگاه منطقــه همــدان ســوخت گاز طبیعــی
فشــرده عرضــه میشــود افــزود :از ایــن تعــداد
 ۲۴جایــگاه تــک منظــوره ( )CNGو  ۲۳جایــگاه
دیگــر دومنظــوره (فــرآورده مایــع و )CNG
اســت.
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شماره دوم

مقام معظم رهبری:

جامعهی کارگری از وفادارترین قشرها به جمهوری اسالمی بوده و هست

مســئوالن کشــور و سیاستســازان و مجریــان سیاســتها بایــد
قــدر جامعــهی کارگــری را بداننــد و بــه مســائل اساســی
آنهــا همچــون امنیــت شــغلی ،احتــرام بــه کارگــر و موضــوع
دســتمزد کارگــران ،توجــه صحیــح و دقیقــی داشــته باشــند.
بــه گــزارش ســروش راســتی  :حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در آغــاز هفتــهی کار و
کارگــر در دیــدار هــزاران نفــر از کارگــران صنایــع مختلــف،
کار جهــادی و بیوقفــه را از شــرایط مهــم رونــق تولیــد و
تحقــق راهبــرد عزتآفریــن اقتصــاد مقاومتــی خواندنــد و
بــا تأکیــد بــر لــزوم رســیدگی بــه مســائلی همچــون امنیــت
شــغلی و مــزد و احتــرام بــه کارگــران ،افزودنــد :دشــمن
بــرای بــه زانــو درآوردن ملــت ایــران بــر فشــار اقتصــادی
متمرکــز شــده اســت امــا بدانــد ایــن ملــت هی ـچگاه بــه زانــو
درنمیآیــد و ضمــن اســتفاده از فرصــت تحریــم بــرای رشــد
و شــکوفایی ،دشــمنیهای آمریــکا را بیپاســخ نمیگــذارد.
رهبــر انقــاب اســامی دیــدار امســال بــا کارگــران را بــا
توجــه بــه ســال «رونــق تولیــد» ،دارای اهمیــت بیشــتری
دانســتند و بــا تشــبیه کار بــه بهــار بهعنــوان زمینــهای بــرای
بــروز ظرفیتهــا و اســتعدادها گفتنــد :کار یــک ارزش واال
اســت و ایــن موضــوع بایــد بــه یــک فهــم عمومــی در جامعــه
تبدیــل شــود تــا جایــگاه ارزشــمند کارگــر نیــز شــناخته
شــود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای یکــی از عوامــل تحقــق رونــق
تولیــد را کار جهــادی و فوقالعــاده دانســتند و افزودنــد:
رونــق تولیــد یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد مقاومتــی
اســت و اگــر اقتصــاد مقاومتــی محقــق شــود ،تصمیمهــای
ســردمداران آمریکایــی و صهیونیســتی دربــارهی نفــت و
ِ
اقتصــادی دیگــر ،تأثیرگــذار نخواهــد بــود.
مســائل
ایشــان خاطرنشــان کردنــد« :رونــق تولیــد»« ،حمایــت از
کاالی ایرانــی»« ،تحــرک کاری» و «اقتصــاد مقاومتــی»
در واقــع زمینهســاز عــزت ملــی و نفوذناپذیــری در برابــر
تصمیمهــای بیگانــگان خواهــد شــد.

رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه عــزت ملــی
یکــی از اولویتهــا و مســائل اصلــی هــر ملتــی اســت ،گفتنــد:
ملتهــا هیـچگاه راضــی نخواهنــد شــد تــا تحــت تأثیــر و نفــوذ
تصمیمــات دشــمنان خــود قــرار گیرنــد.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای بــا اشــاره بــه ادعاهــای مقامــات
آمریکایــی و صهیونیســتی ،افزودنــد :آنهــا میگوینــد دشــمن
نظــام جمهــوری اســامی هســتیم و بــا ملــت ایــران دشــمنی
نداریــم امــا دشــمنی بــا جمهــوری اســامی ،دشــمنی بــا
ملــت ایــران اســت زیــرا جمهــوری اســامی بــه کمــک و
مــدد مــردم برپاســت و اگــر کمــک مــردم نبــود ،جمهــوری
اســامی نبــود.
ایشــان بــا اشــاره بــه توطئههــای گوناگــون دشــمنان ملــت
ایــران در چهــل ســال گذشــته از جملــه تمرکــز بــر موضــوع
کار و کارگــر و شکســت ایــن تالشــها ،تأکیــد کردنــد:
ملــت ایــران بویــژه کارگــران در همــهی ایــن مــوارد ،بــر
دهــان دشــمن زدنــد و او را مأیــوس کردنــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه جامعــهی
کارگــری از وفادارتریــن قشــرها بــه جمهــوری اســامی
بــوده و هســت ،افزودنــد :مســئوالن کشــور و سیاستســازان
و مجریــان سیاســتها بایــد قــدر جامعـهی کارگــری را بداننــد
و بــه مســائل اساســی آنهــا همچــون امنیــت شــغلی ،احتــرام
بــه کارگــر و موضــوع دســتمزد کارگــران ،توجــه صحیــح و
دقیقــی داشــته باشــند.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای در همیــن زمینــه گفتنــد :بعضــی
خریــداران کارخانههــا بــا از بیــن بــردن کارخانــه ،فــروش
تجهیــزات آن ،و تبدیــل کــردن زمیــن کارخانــه بــه بُــرج،
سوءاســتفاده میکننــد کــه همــهی مســئوالن در ســه قــوه،
بایــد بــا اینگونــه مســائل مقابلــهی جــدی کننــد.
ایشــان واردات بیرویــه را از دیگــر مســائلی برشــمردند
کــه بــه تولیــد داخــل و کارگــر ایرانــی ضربــه وارد میکنــد
و افزودنــد :در زمینــهی مقابلــه بــا واردات بیرویــهی
کاالهــای خارجــی ،مقــررات ســختی وجــود دارد امــا ایــن

ضوابــط بایــد بــا قاطعیــت اجــرا شــوند.
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد :تحریمهــا اگرچــه در برخــی
مــوارد ،زمینهســاز بــروز مشــکالت میشــوند امــا اگــر بــا آنهــا
مقابلــهی صحیــح و منطقــی شــود ،بــه نفــع کشــور خواهــد
بــود زیــرا تحریمهــا موجــب تکیــه بــر تــوان ،ظرفیــت و
ابتکارهــای داخلــی خواهــد شــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه توطئههــای
مختلــف و نــاکام دشــمنان در چهــل ســال اخیــر علیــه «ملــت
ایــران ،انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی» تأکیــد

افزایش سرانه ورزشی شهروندان همدانی

ویــژه در امــور ج وانــان اســت.
مدیــرکل ورزش و ج وانــان همــدان بــا اشــاره بــه فعالیــت ۸۶
هــزار و  ۵۰۰ورزشــکار بیمــه شــده گفــت :ایــن تعــداد پنــج
درصــد جمعیــت اســتان را تشــکیل م یدهنــد و زیــر پوشــش
 ۴۷هی ــات اســتانی و  ۳۲۹هی ــات شهرســتانی فعالی ــت م یکننــد.
جهانشــیر ادامــه داد :برخــورداری از  ۱۰۱تیــم در لی گهــای
کشــوری نیــز از دســتاوردهای ورزش اســتان در ســال گذشــته
ب ــود.
وی ب ــا اشــاره ب ــه وضعی ــت طرحهــای عم ران ــی ورزش ــی هم ــدان
گفــت :امس ــال  ۲۰ط ــرح ورزش ــی در نقــاط مختلــف اســتان به ــره
بــرداری م یشــود.
جهانشــیر افــزود :برخــی از طرحهــای ورزشــی اســتان همــدان
م رب ــوط ب ــه  ۲۰ســال گذشــته اســت کــه ب ـرای به ــره ب ــرداری از
آنــان ک ــم کاری شــده ب ــود و انتظــار داری ــم ب ــا حمایــت وزارت
ورزش و مســئوالن اج رایــی اســتان بت وانیــم طرحهــای باقــی
مانــده را تکمیــل و بــه بهــره برداریبرســانیم.
مدیــرکل ورزش و ج وانــان همــدان بیــان کــرد :همزمــان بــا
به ــره ب ــرداری از ایــن طرحهــای ورزش ــی ،جمعی ــت ورزشــکاران
ســازمان یافتــه ایــن اســتان در ســال ج ــاری ب ــه یکصــد هـزار تــن
خ واهــد رس ــید.
جهانشــیر در پایــان گفــت :هــدف مــا حضــوری موفــق در
رقابتهــای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۲اســت تــا بت وانی ــم حداکث ــر ورزشــکار
را بــا خــوش رنگت ریــن مدالهــا داشــته باشــیم.

برگزاری انتخابات استانی مجلس
بررسی مزایا و معایب

را تبلی ــغ کننــد.
 بــا اج رایــی شــدن طــرح و اتــکای نماینــدگان بــه لیســتها واینکــه حوزههــای انتخابی ــه گس ــترش یافتهانــد ،دیگ ــر جاب هجای ــی
افــراد جهــت رأی دادن بــه یــک نامــزد در یــک شــهر تأثیــری
نخ واهــد داشــت .همچنی ــن کارهــای غی راخالق ــی نظی ــر شــام دادن
و… بــرای یــک نماینــده خــاص نم یت وانــد تأثیــری بــر نتیجــه
بگــذارد.
جنب ههای منفی:
- ۱جدا شدن بدنه مردم از الی ههای باالی حاکمیت.
- ۲کاهــش اتــکای رأی نماینــدگان بــه شهرســتانهای کوچــک
و روســتاها
- ۳کاهش مشارکت مردم
- ۴پررنــگ کــردن دع واهــای قومیتــی و ایجــاد دوقطب یهــای
سیاســی ،مذهبــی و قومیتــی در ســطح اســتان بــه علــت
حیثیت یتــر شــدن انتخابــات.
- ۵کاهــش قــدرت تحلیــل مــردم و عــدم شــناخت نماینــدگان
بــه دلیــل گســترده شــدن حوزههــای انتخابیــه و افزایــش تعــداد
کاندیداهــا
- ۶افزایــش چشــمگیر نقــش تبلیغــات ب ــه دلی ــل کاهــش قــدرت
تحلی ــل م ــردم
- ۷افزایش هزینه ی انتخابات ب رای کاندیداهای مستقل
- ۸تحمیل هزینه باال در صورت ابطال انتخابات
- ۹کاهش امکان ورود نخبگان نوظهور
- ۱۰افزایــش قــدرت لیســتها و بــاال رفتــن احتمــال فســاد در
انتخــاب افــراد لیســت
- ۱۱نرسیدن به هدف نهایی طرح
- ۱۲کاهش پشت وانه مردمی مجلس و درجه نمایندگی
تشریح جنب ههای منفی:
 محــدود بــودن دیــد نماینــدگان ،یــک مشــکل واقعــی اســت،ول ــی ط ــرح مطرحشــده کــه در واقــع ح ــذف دسترس ــی م ــردم ب ــه
الی ههــای بــاالی حکومتــی بــدون ارائــه جایگزینــی بــرای ایــن
مهــم اســت تنهــا پــاک کــردن صــورت مســئله م یباشــد.
بــه دلیــل افزایــش دغدغــه نماینــدگان بــه ســطوح ملــی عمــا
ســاختاری کــه واســطهای  ۴بررس ــی ط ــرح اســتانی شــدن انتخاب ــات
مجلــس بیــن مــردم و مســئ ولین باالدســتی باشــد وجــود نداشــته
کــه در نتیج ــه باعــث ج ــدا شــدن بدنــه ی م ــردم از الی ههــای ب ــاالی
حاکمیــت م یشــود.
 بــا اســتانی شــدن انتخابــات بــه دلیــل گســترش حوزههــایانتخابی ــه تع ــداد نامزدهــا ب ــه ط ــور چشــمگیری افزایــش م ییابــد.
ایــن افزایــش تع ــداد نامزدهــا فرآینــد شــناخت را ب ـرای م ــردم بس ــیار
زمانب ــر و پرهزینــه ک ــرده و درنتیج ــه کمت ــر کس ــی ب ــه س ـراغ ایــن
موض ــوع م ـیرود.
از طرف ــی ازآنجاکــه امــکان شــناخت کاندیداهــا ب ــه علــت تع ــدد
زیــاد در ســطح اســتان غیرممکــن اســت افــراد جــوان نخبــه و
کارآمــد کــه بــه تازگــی پــا بــه ایــن عرصــه گذاشــته انــد بــه
ص ــورت مس ــتقل ت ـوان رقابــت ب ــا ســایر کاندیدهــا را ندارنــد و ب ــه
حاشــیه رانــده م یشــوند.
 ایــن ط ــرح ب ــه ط ــور فاحش ــی باعــث کم رنــگ شــدن نقــش آراءشهرســتانها نســبت بــه م راکــز اســتان م یشــود .آمارهــا نشــان
م یدهــد در  ۲۲اســتان ،دومیــن شــهر پرجمعیــت اســتان کمتــر
از  ۱۰درصــد جمعیــت کل اســتان را شــامل م یشــود همچنیــن
در  ۱۲اســتان ،مرکــز اســتان بیــش از  ۵ب رابــر شــهر دوم اســتان
جمعیــت دارد.
ایــن دو آمــار بــه خ وبــی نشــان م یدهــد ســایر شــه رهای اســتان
نم یت واننــد نقــش مؤثــری در نتیجــه انتخابــات داشــته باشــند؛
درواقــع ح ــق تصمی مگی ــری م ــردم شــهر درب ــاره خودشــان از آنهــا
ســلب م یش ــود .ب ــه عن ـوان مثــال اگ ــر دو کاندیــدا در یــک ح ــوزه
انتخابی ــه یک ــی  ۳۰درصــد آرا و دیگ ــری  ۱۵درصــد آراء را کس ــب
ک ــرده باشــد ،کاندیدای ــی ب ــه عن ـوان نماینــده انتخــاب م یش ــود کــه
رأی بیشــتری در اســتان آورده باشــد و عم ـ ً
ا رأی بخــش اعظم ــی از
م ــردم ح ــوزهی انتخابی ــه مذک ــور ،نادیــده گرفتــه م یش ــود.
تحــت ایــن شــرایط تعــداد زیــادی از افــراد شــرکت کننــده رأی
خ ــود را ب ــی اث ــر دیــده کــه در نتیج ــه موجــب س ــرخوردگی ایــن
افــراد و عــدم شــرکت در دور بعــدی انتخابــات م یشــود.
 در جمه ــوری اســامی ای ـران تن ــوع قومیت ــی زی ــادی در اســتانهاوج ــود دارد و اغلــب در ه ــر اســتان جمعی ــت یــک قومی ــت ب ــر
ســایر قومی تهــا غلب ــه دارد .ب ــا اســتانی برگ ـزار شــدن انتخاب ــات،
قومیــت غالــب پیــروز نهایــی انتخابــات اســت کــه ایــن مســئله
موجــب تشــدید اختالفــات و دع واهــای قومــی قبیلــهای شــده و
ازآنجاکــه نســبت جمعیتــی در شــه رها ثابــت اســت ،جمعیــت
مغلــوب ســرخورده م یشــود.

مدی ــرکل ورزش و ج وانــان اســتان هم ــدان گفــت :س ـرانه ورزش ــی
ه ــر شــهروند همدان ــی  ۷۲ســانتی مترم ربــع اســت.
ب ــه گزارش س ــروش راســتی ،محس ــن جهانش ــیر مدی ــرکل ورزش
و ج وانــان همــدان در نشســت بــا ســازمانهای مــردم نهــاد و
هیاتهــای ورزش ــی اســتان هم ــدان گفــت :س ـرانه ورزش ــی ه ــر
شــهروند همدان ــی قب ــل از انقــاب  ۶.۸۱ســانتی مت ــر ب ــود کــه ب ــا
افزایــش فضاهــای ورزش ــی در  ۴۰ســال اخی ــر ام ــروز ســهم ه ــر
شــهروند همدانــی از ســرانههای ورزشــی بــه  ۷۲ســانتی متــر
رس ــیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد ورزش اســتان در مســابقات بیــن
المللــی گفــت:در ایــن رقابتهــا  ۱۲ورزشــکار داشــتیم کــه
موفــق بــه کســب  ۱۲نشــان رنگارنــگ شــدند.
مدیــرکل ورزش و ج وانــان همــدان ادامــه داد :همچنیــن ۱۰۶
ورزشــکار همدانــی ســال گذشــته عضــو تیــم ملــی شــدند و
یکصــد می زبان ــی کش ــوری و  ۶می زبان ــی بی ــن الملل ــی را داشــتیم.
جهانش ــیر ب ــا اشــاره ب ــه وضعی ــت مطل ــوب فعالی ــت ســازمانهای
مــردم نهــاد زیــر پوشــش ایــن دســتگاه اج رایــی گفــت:
ســمنهای ایــن اســتان اواخــر ســال قبــل وارد باشــگاه ۱۰۰
تای یهــا شــدند و اکنــون  ۱۰۷ســازمان مــردم نهــاد در ســطح
اســتان فعالیــت دارنــد.

ب ــه گ ـزارش س ــروش راســتی :نماینــدگان مجل ــس ش ــورای اســامی
درنشســت علنــی ســوم اردیبهشــت  98در ج ریــان بررســی طــرح
اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی،
تبصــره  2مــاده  8ایــن طــرح را اصــاح کردنــد.
شــمارش و تجمیــع آرای نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی ب ــه ص ــورت اســتانی بص ــورت تناس ــبی و ب ــا ش ـرایط زی ــر
اســت
 -۱از ه ــر ح ــوزه انتخابی ــه فرع ــی صرفــا نامــزد ی ــا نامزدهای ــی کــه
حداقــل  ۱۵درصــد از آرای صحیــح ماخــوذه آن حــوزه را کســب
کردهانــد مج ــاز ب ــه کس ــب ح ــوزه اســتانی و تناس ــبی م ــی باشــند.
 -۲درصــد کســب آرای فهرســتهای احــزاب ،جبهــه هــا و
نامزدهــای مس ــتقل از کل آرای صحی ــح ماخ ــوذه در ح ــوزه انتخابی ــه
اصلــی ،مــاک تخصیــص کرســی در مجلــس شــورای اســامی
م یباشــد.
 -۳پ ــس از تعیی ــن ســهم ه ــر فهرســت و نامزدهــای مس ــتقل کــه
کرس ــی ب ــه آنهــا تعلــق گرفتــه اســت ،ب ــه ت رتی ــب ه ــر نامــزدی کــه
باالت ریــن آرا را در ســطح حــوزه انتخابیــه اصلــی بــه دســت آورده
اســت ،تــا ســقف ســهم هــر فهرســت از کرســی هــا بــه عنــوان
نماینــده حــوزه انتخابیــه فرعــی بــه مجلــس شــورای اســامی راه
م ییابــد.
در تبصــره  ۲ایــن مــاده آمــده اســت کــه چنــان چــه در حــوزه
انتخابی ــه فرع ــی هی ــچ یــک از نامزدهــا نصــاب  ۱۵درصــد از آرای
صحی ــح ماخ ــوذه را کس ــب ننمایــد ،انتخاب ــات فقــط در هم ــان حوزه
بــه صــورت دو مرحلــه ای برگــزار خ واهــد شــد .در ایــن صــورت
ب ــه تع ــداد دو ب راب ــر نماینــدگان م ــورد نی ــاز از بی ــن نامزدهای ــی کــه
بیشــت رین آرا را در مرحلــه اول کســب کردهانــد ،بــرای حضــور در
انتخاب ــات مرحلــه دوم معرف ــی م یش ـوند و در صورت ــی کــه تع ــداد
نامزدهــای باقــی مانــده کمتــر از دو ب رابــر مذکــور باشــد ،تمــام
نامزدهــا ب ـرای حض ــور در مرحلــه دوم انتخابــات معرف ــی م ــی گردنــد
و نامــزد و ی ــا نامزدهای ــی کــه باالت ریــن رای در هم ــان ح ــوزه انتخابی ــه
فرعــی را کســب کننــد تــا ســقف کرســیهای باقــی مانــده بــه
مجل ــس ش ــورای اســامی راه م ــی یابنــد.
طب ــق ایــن مص وب ــه وزارت کش ــور ب ــا هماهنگ ــی ش ــورای نگهب ــان،
زمــان انج ــام مرحلــه دوم انتخابــات را ظ ــرف مــدت یــک مــاه پس از
اعــام نتیج ـه مرحلــه اول و تایی ــد جهــت انتخاب ــات توســط ش ــورای
نگهب ــان تعیی ــن و اعــام م یکنــد.
در تبصــره  ۷ایــن مــاده نیــز آمــده اســت در صورتــی کــه ســهم
کرس ــی هــای اختصــاص یافتــه ب ــه فهرس ـتها و نامزدهــای مس ــتقل
ب ــه ص ــورت اعشــاری درآیــد کرس ــی هــا متناســب ب ــا ارقــام صحی ــح
توزیــع م یشــود و کرســی هــای مــازاد بــه ت رتیــب بــه باالت ریــن
اعشــار اختصــاص م ییابــد .طب ــق تبص ــره ایــن مــاده آرای ه ــر نامــزد
شــامل آرای ــی اســت کــه ب ــه ص ــورت منف ــرد کس ــب ک ــرده و ی ــا از
ط ریــق فهرســتهای انتخاباتــی موضــوع ایــن قانــون بــه وی ارائــه
شــده است.

وی بیــان کــرد :تامیــن اعتبــار بــرای ســاخت فضــای خانــه
جــوان و دفتــر مشــترک هیاتهــای ورزشــی اســتان و نیــز
افزایــش اعتب ــار بخــش ج وانــان از نیازهــای دســتگاه ورزش ب ــه

مزایــا و معایــب اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس
چیســت؟
تج ربیــات گذشــته نشــان م یدهــــد اســتانی شــدن انتخابــات
مجلــس ،باعـــث تشـــدید دو قطب یهـــای مختلـــف سیاســـی،
مذهبــی و نــژادی م یشــود ،دوقطب یهایــی کــــه م یت وانــــد
شــــروعکننده تخ ریبهــا و تهدیدهــا و ف ریبهــا بــــاشد.
بررســی طــرح اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس ســابقه تــاش
بــرای تغییــر در نظــام انتخابــات ،در مجالــس ششــم ،هشــتم و
نه ــم وج ــود داشــته کــه ه ــر ب ــار ب ــه دلی ــل ای ـرادات وارده از س ــوی
نماینــدگان و ی ــا اعضــای ش ــورای نگهب ــان ب ــه ثم ــر نرس ــیده اســت.
از گفتگ ــو ب ــا کارشناســان و صاحبنظ ـران ایــن موض ــوع دریافتی ــم
کــه ایــن ط ــرح بخــش کوچک ــی از طرح ــی جامعت ــر جهــت بهب ــود
نظــام انتخابات ــی و تغیی ــر رویک ــرد نماینــدگان از ســطوح محل ــی ب ــه
ســطوح مل ــی اســت کــه ســایر بخشهــای آن نظی ــر ط ــرح جامــع
مدی ریــت شــهری بنــا ب ــه دالیل ــی از س ــوی نماینــدگان نادیــده گرفته
شــده اســت.
هــدف اصلــی ایــن طــرح تغییــر رویکــرد و نــگاه نماینــدگان از
ســطوح جزئــی و محلــی بــه ســطوح ملــی و کالن اســت کــه
بــه وســیله حــذف دغدغههــای شهرســتانی و محلــی محقــق
م یشــود.
ابتدائــا ب ــه ص ــورت م ــوردی ابع ــاد مثب ــت و منف ــی ط ــرح مذک ــور
آورده م یشــود و در ادامــه بــه تشــریح کلــی ایــن مــوارد
م یپردازیــم.
جنب ههای مثبت:
- ۱پرداختــن نماینــدگان ب ــه بررس ــی ام ــور مل ــی و پرهی ــز از ص ــرف
اوقــات نمایندگ ــی ب ـرای ام ــور جزئ ــی و جایگزیــن ک ــردن ب رنامــه
مح ــوری ب ــه ج ــای شــخص مح ــوری.
- ۲تق ویت فرهنگ تحزب
- ۳ارتقــای ســطح کیفــی و افزایــش کارایــی مجلــس از ط ریــق
ایجــاد امــکان انتخــاب داوطلبــان شــاخصتر بــا صالحی تهــای
ب رت ــر
- ۴کاهش تخلفات و برخی ب یاخالق یهای انتخاباتی
تشریح جنب ههای مثبت:
 بــا توجــه بــه ضعــف ســاختاری و نبــود قــدرت کافــی بــراینماینــدگان ش ــورای شــهر ،نماینــدگان مجب ــور شــده انــد کــه عــاوه
ب ــر وظایــف قان ون ــی و نظارت ــی خ ــود ،ب ــه انج ــام کارهــای اج رای ــی
در ســطح ح ــوزه انتخابی ــه خ ــود بپردازنــد کــه همی ــن ام ــر س ــبب
م یش ــود گاه ـاً از وظایــف نظارت ــی خ ــود ب ــاز بماننــد و ی ــا نت واننــد
نس ــبت ب ــه مس ــائل مختلــف نــگاه مل ــی داشــته باشــند.
 بــا توجــه بــه اینکــه هزینههــای تبلیغاتــی بــه علــت گســترشحــوزه انتخابیــه افزایــش م ییابــد ،گ رایــش بــه احــزاب جهــت
مدی ریــت هزینههــا و ایجــاد ســاختاری بــرای معرفــی بهتــر خــود
افزایــش م ییابــد .در ایــن قضیــه ،معرفــی افــراد مســتقل بــه
ص ــورت تک ــی ،در ســطح کل اســتان غیرممکــن اســت؛ لــذا اف ـراد
ه ــم نظ ــر مجب ــور م یش ـوند تجمی ــع ش ـوند تــا بت واننــد بهت ــر خ ــود

کردنــد :آمریکاییهــا بــا تمرکــز بــر مســائل اقتصــادی بــه
دنبــال بــه زانــو درآوردن ملــت ایــران هســتند امــا بداننــد ایــن
حرکــت اخیــر آنــان نیــز نــاکام میمانــد و ملــت بــزرگ و
عزیــز ایــران در مقابــل شــیطان بــزرگ هی ـچگاه بــه زانــو در
نخواهــد آمــد.
رهبــر انقــاب اســامی دربــارهی تــاش آمریــکا بــرای
مســدود کــردن راههــای صــادرات نفــت ایــران ،افزودنــد:
ملــت فعــال و مســئوالن هوشــیار ایــران نشــان دادهانــد اگــر

همــت کننــد همــهی بنبســتها را میشــکنند و قطعــاً ایــن
تــاش آمریکاییهــا هــم بــه جایــی نمیرســد و جمهــوری
اســامی هــر مقــدار الزم داشــته باشــد و اراده کنــد ،نفــت
صــادر خواهــد کــرد.
ایشــان بــا یــادآوری یــک نکتـهی مهــم خطــاب بــه دشــمنان
ملــت ایــران تأکیــد کردنــد :بدانیــد دشــمنیهای شــما
بیپاســخ نخواهــد مانــد و ملــت ایــران ،ملتــی نیســت کــه
علیــه او کار و توطئــه کننــد و او بنشــیند و تماشــا کنــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در نکتــهای دیگــر در زمینــهی
تشــدید فشــارهای نفتــی آمریــکا ،گفتنــد :کاهــش وابســتگی
بــه فــروش نفــت را قــدر و نوعــی فرصــت میدانیــم و از
آن بــرای تکیــهی بیشــتر بــر تواناییهــای داخلــی اســتفاده
میکنیــم.
رهبــر انقــاب ،تواناییهــای ملــت ایــران و جوانــان پرتــاش
و خوشاســتعداد میهــن را بســیار فراتــر از وضــع فعلــی
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد :بایــد فرهنــگ کار و تولیــد
و تــاش را ترویــج دهیــم و روحی ـهی انتظــار بــرای ثــروت
بــادآورده را از بیــن ببریــم و روشــهایی شــبیه بختآزمایــی
را ترویــج نکنیــم کــه دســتگاههای مختلــف از جملــه
صداوســیما بایــد متوجــه ایــن معنــا باشــند.
ایشــان بــا اســتناد بــه آیـهی شــریفهی قــرآن کریــم ،دســتاورد
حقیقــی انســان را حاصــل ســعی و تــاش او برشــمردند
و افزودنــد :رشــد فــرد و جامعــه در گــرو اراده و همــت
و تــاش اســت و جوامعــی کــه در دنیــا از لحــاظ مــادی
رشــد کردهانــد ،بــر اثــر همیــن عوامــل بــوده اســت چراکــه
خداونــد وعــده داده بــه کســانی کــه بــرای دنیــا هــم کار
میکننــد ،کمــک خواهــد کــرد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای« ،رفــاه ملــت» و «رشــد
اقتصــادی ،فنــاوری و علمــی» را در کنــار «معنویــت و
پیشــرفت اخالقــی» ،از اهــداف اصلــی نظــام اســامی
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد :تحقــق ایــن اهــداف بــه کار
و تــاش مســتمر نیــاز دارد.

ایشــان گفتنــد :هــدف از بیــان گام دوم ایــن بــود کــه بایــد
بــا همــان انگیــزه و همــت بلنــدی کــه کشــور را از زیــر لگــد
مســتکبران خــارج کــرد ،بــه حرکــت پرشــور بــرای رســیدن
بــه قلههــای بلنــد پیشــرفت و عــزت ادامــه داد.
رهبــر انقــاب ،جوانــان باانگیــزه ،تحصیلکــرده و پرتــاش
را محــور دســتیابی کشــور بــه آینــدهی روشــن دانســتند و
افزودنــد :بــه فضــل الهــی مجموعههــای گوناگــون و غالبــاً
جــوان در سراســر ایــران عزیــز مشــغول فعالیــت هســتند تــا در
پرتــو حرکتــی عظیــم ،ملــت ایــران بــه قلههــای رفیــع عــزت
مــادی و معنــوی برســد.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای بــا اشــاره بــه عصبانیت دشــمن از
تــاش و یکپارچگــی ملــت ایــران افزودنــد :در همیــن بــای
طبیعــیِ ســیل ،بــا وجــودی کــه کســی ملــت را بــه صحنــه
دعــوت نکــرد ،مــردم همچــون ســیل بــه کمــک ســیلزدهها
رفتنــد و جوانــان از سراســر کشــور بــه کمــک مــردم و
جوانــان محلــی شــتافتند کــه ایــن وحــدت و همــدردی و
تــاش ملــی ،بســیار مهــم و نویددهنــدهی آینــدهای خــوب
خواهــد بــود.
رهبــر انقــاب در پایــان سخنانشــان تأکیــد کردنــد:
همانگونــه کــه اخیــرا ً گفتــه شــد ،تالشــهای دشــمنان،
آخریــن نفســهای دشــمنیِ آنــان اســت و دشــمنان ســرانجام
از خصومــت علیــه ملــت ایــران خســته خواهنــد شــد امــا ایــن
ملــت از کار و تــاش و پایــداری و پیشــرفت هیـچگاه خســته
نخواهــد شــد.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی ،آقــای شــریعتمداری
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در گزارشــی گفــت:
کنتــرل واردات ،اصــاح سیاســتهای مالیاتــی ،اســتفاده از
منابــع بودجــهی عمومــی بــرای بهبــود تولیــد ،راهانــدازی
نهضــت مهارتافزایــی ،تــاش مضاعــف بــرای بهبــود
فضــای کســبوکار و تشــکیل منظــم کارگروههــای رفــع
موانــع تولیــد ،از جملــه برنامههــای دولــت بــرای صیانــت از
اشــتغال موجــود و ایجــاد اشــتغال جدیــد اســت.

کشتی همدان مدیون پیشکسوتان موفق و
با تجربه است

رئیــس هیــات کشــتی اســتان همــدان گفــت :کشــتی
همــدان مدیــون پیشکســوتان موفــق و بــا تج ربــه اســت.
بــه گــزارش ســروش راســتی،حمیدرضا یــاری ،رئیــس
هی ــات کشــتی هم ــدان در گفتگ ــو ب ــا خب رنــگار مــا افــزود:
پیشکس ـوتان پای ــه گــذار موفقی ــت کشــتی اســتان در ســال
هــای گذشــته بودنــد امــا بایــد توجــه داشــت کــه تــداوم
مس ــیر افتخارآف رین ــی نی ــاز ب ــه به ــره منــدی از تج رب ــه آنهــا
دارد.
وی اضافــه کــرد :تج ربــه پیشکســوتان در عرصــه هــای
مختلــف مدی ریت ــی و فن ــی م ــی ت وانــد راهگشــای خیل ــی
از مس ــائل باشــد و اول ویــت هی ــات کشــتی هم ــدان ایج ــاد
فضــای تعاملــی و همدلــی بیــن تمامــی اقشــار جامعــه
کشــتی اســتان اســت.
ی ــاری ب ــا تاکی ــد ب ــر اینکــه نبایــد از جایــگاه پیشکس ـوتان
کشــتی غافــل شــد ،گفــت :از پیشکس ـوتان م ــی خ واهی ــم
در مس ــایل فن ــی و مدی ریت ــی مشــاوره الزم را بدهنــد.
وی از اعضــای ایــن نشســت بــه عنــوان هیــات رئیســه

کشــتی اســتان هم ــدان ی ــاد ک ــرد و گفت :پیشــنهادهای
ســازنده و تخصص ــی کــه بت وانــد در توســعه و اعتــای
کشــتی اســتان نقــش آف رین ــی کنــد ،ب ــه ط ــور قطــع ب ــه
اج ـرا گذاشــته م ــی ش ــود.
رئیــس هیــات کشــتی همــدان بــا تاکیــد بــر لــزوم
همدلــی و تعامــل خانــواده کشــتی ایــن اســتان
خاط رنشــان ک ــرد :ایج ــاد ایــن همدل ــی ،کشــتی هم ــدان
را در مس ــیر موفقی ــت ق ـرار م ــی دهــد و باعــث رس ــیدن
ب ــه قلــه هــای افتخــار م ــی ش ــود.
وی افــزود :هــدف مــا رس ــیدن ب ــه رده نخس ــت کشــتی
کشــور و تصاحــب مــدال هــای خــوش رنــگ بیــن
الملل ــی اســت امــا بایــد توج ــه داشــت کــه ایــن مه ــم
بــدون تــاش هم ــه جانب ــه ،اتح ــاد خان ـواده کشــتی و
پرهی ــز از مس ــایل حاش ــیه ای امــکان پذی ــر نیس ــت.
کشــتی همــدان نزدیــک بــه پنــج هــزار ورزشــکار و
م ربــی ســازمان یافتــه دارد.

آغاز فعالیت دبیرخانه دومین جشنواره شهروند برگزیده همدان

نخســتین نشســت شــورای سیاســتگذاری شــهروند برگزیــده
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 برنامهریــزی
در راســتای برگــزاری هرچــه باشــکوهتر دومیــن جشــنواره
شــهروند برگزیــده تأکیــد کــرد.

عبــاس صوفــی افــزود :همــدان سرشــار از شــهروندان برگزیــده
اســت و الزم میدانیــم 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
شــهر همــدان دارای مردمانــی بــا فرهنــگ بســیار غنــی اســت،
خاطرنشــان کــرد :ایــن اتفاقــات ســبب بالندگــی شــهر همــدان
در دنیــا میشــود.
نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر همــدان نیــز بــا تأکیــد بــر
تــاش و برنامهریــزی همــه جانبــه در راســتای برگــزاری هرچــه
باشــکوهتر دومیــن جشــنواره شــهروند برگزیــده ،گفــت :انتظــار
مـیرود نشسـتها منظــم و منســجم برگــزار شــود تــا بتوانیــم از
ایــن فرصــت در اجــرای هرچــه بهتــر جشــنواره اســتفاده الزم را
داشــته باشــیم.
حمیــد بادامــی نجــات افــزود :از هــم اکنــون بایــد نســبت بــه
اطــاع رســانی و تبلیغــات جشــنواره شــهروند برگزیــده در شــهر
اقــدام شــود.
وی بیــان کــرد :همچنیــن زمــان ثبــت نــام و ارســال مــدارک
هرچــه ســریعتر مشــخص شــود تــا شــهروندانی کــه از معیارهــا
و شــاخصهای در نظــر گرفتــه شــده مطابــق بــا آییــن نامــه
برخــوردار هســتند ،اقــدام الزم را داشــته باشــند.
بادامــی نجــات اضافــه کــرد :نســبت بــه انتخــاب اعضای شــورای
سیاس ـتگذاری اقــدام و نشس ـتهای 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.

اجرای سامانه های مهار آتش درکلیه ساختمان ها اجباری است
رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی همــدان گفــت:
بــا امضــای تفاهمنامــه بیــن ایــن ســازمان و ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان همــدان ضوابــط و نحــوه طراحــی و اجــرای ســامانه
های مهار آتش ساختمانها تدوین شد.
بــه گــزارش ســروش راســتی:محمدرضا بیاناتــی بــا اشــاره بــه
اینکــه اجــرای همــه ضوابــط و الزامــات ایــن تفاهــم نامــه بــرای
ســاختمانهایی کــه پروانــه ســاختمانی ودســتورالعمل ایمنــی
دریافــت کننــد اجبــاری اســت افــزود :تــا زمــان تدویــن مقــررات
ملــی مرتبــط ،مــاک و مبنــای کار طراحــی ،نظــارت و اجــرای
ســامانه هــای مهــار آتــش ســاختمانها ایــن تفاهــم نامــه خواهــد بــود.

وی اظهــار کــرد :ضــرورت و اهمیــت حیاتــی وجــود ســامانههای
مهــار آتــش در ســاختمانها بــه خصــوص بــا رونــد روبــه گســترش
بلنــد مرتبــه ســازی و همچنیــن نبــود مقــررات ملــی مســتقل در زمینــه
طراحــی و اجــرای ســامانههای مهــار آتــش تنظیــم و تدویــن آئیــن
نامهــای جامــع و فراگیــر بــرای جلوگیــری از بــروز خســارتهای مالــی
و جانــی بــه شــهروندان را بیــش از پیــش کــرده بــود.
بیاناتــی تصریــح کــرد :ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی
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
در ســاختمانها منعقــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه طبقــه بنــدی ســامانههای مهــار آتــش ســاختمانها
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 ســاختمانها را از
جملــه مفــاد ایــن تفاهمنامــه عنــوان کــرد و افــزود :برداشــت از ایــن
شــبکه تنهــا بــه منظــور مهــار آتــش مجــاز اســت و هرگونــه برداشــت
ممنــوع اســت و اجــرای مخــازن آب بــه صــورت مشــترک تنهــا در
صــورت رعایــت حداقــل حجــم آب آمــاده بــرای مصــرف آتــش
نشــانی بــدون مانــع اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نصــب ســامانه رایــزر تــر( هوزریل)بــرای تمــام
ســاختمانها و رایــزر خشــک بــرای ســاختمانهای مســکونی چهــار
ســقف بــه بــاال و غیــر مســکونی ســه ســقف بــه بــاال الزامــی اســت
افــزود :نصــب آب پــاش در پارکینــگ ســاختمانهای مســکونی
بــا چهــار ســقف ســازهای بــه بــاالو تمــام فضــای ســاختمانهای بــا
کاربــری غیــر مســکونی از دیگــر الزامــات ایــن تفاهــم نامــه اســت
کــه بــرای ســاختمانهای تــا 400متــر زیــر بنــا در هــر طبقــه یــک
رایــزر مرطــوب شــامل شــلنگ و قرقــره و یــک رایــزر خشــک شــامل
شــیر انشــعاب و کوپلینــگ تعبیــه میشــود.
محمدرضــا بیاناتــی بــا اشــاره بــه الــزام نصــب خامــوش کننــده هــای
دســتی بــرای حفاظــت از ســاختمانها و ســاکنان آنهــا بــدون در نظــر
گرفتــن ســایر ســامانه هــای مهــار آتــش گفــت :در ســاختمانهای
مســکونی در هــر واحــد یــک کپســول دی اکســید کربــن بــا وزن
حداقــل  4کیلویــی و در پارکینگهــا خامــوش کننــده پــودر و گاز
 6کیلویــی بــه تعــداد الزم متناســب بــا وســعت پارکینــگ و تعــداد
اســتقرار خودروهــا نصــب میشــود.
رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی همــدان در پایــان
تأکیــد کــرد :بــه موجــب ایــن تفاهمنامــه مســؤولیت نگهــداری و
اطمینــان از عملکــرد صحیــح همــه ســامانه هــای مهــار آتــش در
هنــگام بهــره بــرداری بــه عهــده مالــک یــا مالــکان ،متصرفــان ،بهــره
بــرداران ،مدیــر ســاختمان یــا نماینــده قانونــی وی اســت.
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بــه گــزارش ســروش راســتی ،دکتــر حبیــب اهلل موســوی
بهــار در جمــع خبرنــگاران ،بــا اشــاره بــه نظــارت بــر
عملکــرد بیمارســتانها و رتبــه بنــدی آنهــا ،گفــت :در
نظرداریــم بــه تدریــج بــا ایجــاد زیرســاختهای الزم
بــرای نخســتین بــار ،ایــن نظــارت و رتبــه بنــدی را در ســطح
مطبهــا نیــز انجــام دهیــم تــا براســاس معیــار و مشــخصات
معیــن بیمــاران بــه مطــب پزشــکان مراجعــه کــرده و از
خدمــات مــورد نیــاز بهــره منــد شــوند.
وی انتقــال و آمــوزش علــم را روشــی موثــر در کســب
ســود و جــذب ســرمایه دانســت و مطــرح کــرد :بــا توجــه
بــه تحریمهــای علمــی موجــود ،بــا رایزنــی و پیگیــری
هــای انجــام شــده اســتان همــدان روز گذشــته موفــق بــه
پذیــرش  30دانشــجو بینالمللــی از کشــورهای پاکســتان
و کردســتان عــراق در رشــته پزشــکی عمومــی شــد؛
خوشــبختانه بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده شــاهد
پذیــرش دانشــجویان بیشــتر بــه دانشــگاه ابــن ســینا در
جهــت بینالمللــی شــدن ایــن دانشــگاه هســتیم.
موســوی بهــار پذیــرش دانشــجویان بینالمللــی را در
راســتای رونــق تولیــد و اقتصادمقاومتــی دانســت و اظهــار
کــرد :فضــای شــهر بایــد آمادگــی پذیــرش دانشــجویان
خارجــی و فرهنــگ برخــورد مناســب بــا آنهــا را داشــته
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ایجاد  60هزار شغل در همدان تا پایان دولت دوازدهم
اســتاندار همــدان بــا تأکیــد براینکــه رونــق تولیــد در گــرو
حمایــت از تولیــد کننــده اســت ،گفــت :براســاس ســند
اشــتغال تــا پایــان  3ســال آینــده  60هــزار شــغل در همــدان
ایجــاد خواهــد شــد.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،سیدســعید شــاهرخی در
قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی اســتان همــدان ،بــا بیــان اینکــه
یکــی از شــعارهای دولــت تدبیــر و امیــد از ابتــدای
حضــور ،اشــتغال وتوجــه بــه معیشــت مــردم بــوده اســت،
اظهارکــرد :اســتان همــدان بــه لحــاظ اجــرای سیاســت
هــای اقتصــاد مقاومتــی دارای رتبــه بســیار مناســبی اســت.
وی تصریــح کــرد :در راســتای رونــق تولیــد کــه منطبــق
بــر سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت ،در اســتان همــدان
برنامــه  3ســاله ای در حــوزه هــای مختلــف بــا رویکــرد
اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی تدویــن شــده
اســت تــا منطبــق بــر برنامــه ششــم توســعه کشــور باشــد.
شــاهرخی ادامــه داد :بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای موجــود
در اســتان همــدان مهمتریــن اقدامــات اولویــت دار هــر
شهرســتان احصــا شــده و ســند اشــتغال اســتان تدویــن شــده

سازمان آگهیهای نشریه سروش راستی

میــزان کشــت هــای گلخانــه ای از  104هکتــار بــه 210
هکتــار خواهــد رســید یعنــی ســاالنه  70هکتــار بــه فضــای
گلخانــه ای اســتان اضافــه خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس برنامــه  3ســاله بایــد4000
شــغل در بخــش کشــاورزی ایجــاد شــود ،بیــان کــرد:
همچنیــن اجــرای 15هــزار و  400هکتــار سیســتم آبیــاری
نویــن در برنامــه  3ســاله اســتان همــدان در نظرگرفتــه شــده
اســت.
اســتاندار همــدان بــا بیــان اینکــه در بخــش صنعــت نیــز
 5000شــغل پیشبینــی شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد:
توجــه بــه ســرمایهگذاری ،افزایــش راندمــان و ظرفیــت
واحدهــای تولیــدی موجــود ،حفــظ اشــتغال موجــود و
تعییــن تکلیــف واحدهــای تعطیــل از اولویــت هــای در
نظــر گرفتــه در ســند اشــتغال اســتان همــدان در بخــش
صنعــت اســت.
وی بــا تأکیــد براینکــه در  3ســال آینــده 9000شــغل در
حــوزه خدمــات و گردشــگری بــرای اســتان همــدان در
نظــر گرفتــه شــده اســت ،گفــت :همچنیــن ایجــاد ســاالنه
 1150شــغل در حــوزه دانــش بنیان در ســند اشــتغال اســتان
همــدان پیــش بینــی شــده اســت.
شــاهرخی بــا بیــان اینکــه اجــرای برنامــه تدویــن شــده
نیازمنــد عــزم جــدی و مدیریــت جهــادی اســت ،افــزود:

اســت بــه طوریکــه در ایــن ســند تعهــدات هــر دســتگاه
مشــخص شــده اســت.
اســتاندار همــدان خاطرنشــان کــرد :از مهمتریــن
جهتگیــری هایــی کــه در ایــن ســند مــورد توجــه
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
برنامــه بایــد بــه  7.2برســد و ســاالنه  20هــزار شــغل در
اســتان ایجــاد شــود کــه برایــن اســاس ســهم دســتگاه هــا و
شهرســتانها مشــخص شــده اســت.
وی بــا تأکیــد براینکــه براســاس ســند اشــتغال اســتان
همــدان بایــد  15هــزار میلیــارد ســرمایه گــذاری در اســتان
صــورت بگیــرد ،عنــوان کــرد :در بخــش کشــاورزی
صرفــه جویــی در مصــرف آب در ســند اشــتغال مطــرح
شــده بهطوریکــه براســاس ایــن ســند بایــد  10درصــد از
مصــرف آب بخــش کشــاورزی اســتان کاســته شــود و از
طرفــی کشــت هــای گلخانــهای در اســتان توســعه یابــد.
شــاهرخی افــزود :براســاس برنامــه  3ســاله اســتان همــدان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان مطرح کرد

رتبه بندی مطبها برای نخستین بار در کشور

باشــد؛ دانشــگاه بوعلــی ســینا درحــال ارائــه  120رشــته
متنــوع بــه دانشــجویان اســت از ایــن رو تــاش بــرای
پذیــرش و جــذب دانشــجویان بینالمللــی در تمامــی
رشــتهها ادامــه دارد؛ بــه ایــن منظــور در هــر نیــم تــرم
دانشــجویان خارجــی بــه دانشــگاه بوعلــی ســینا جــذب مــی
شــوند همچنیــن از پاییــز دانشــجویان هنــدی وارد اســتان
خواهنــد شــد.
اختصاص حقوق هیئت رئیسه دانشگاه علوم
پزشکی به استانهای سیل زده
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینای همــدان در
ادامــه از اختصــاص  3روز حقــوق هیئــت رئیســه دانشــگاه
علــوم پزشــکی ابــن ســینا بــه اســتانهای ســل زده خبــرداد
و عنــوان کــرد :تمامــی مدیــران را در ایــن پویــش بــرای
اختصــاص حداقــل  3روز از حقوقهــای خــود بــه
اســتانهای ســیل زده دعــوت میکنــم همچنیــن هزینــه

برگــزاری مراســم تقدیــر از اســاتید دانشــگاه در روز اســتاد
بــه اســتان هــای ســیل زده اهــدا شــده اســت.
موســوی بهــار انتخــاب نــام دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه
اســم ابــن ســینا را رویــدادی بســیار مهــم در اســتان دانســت
و تأکیــد کــرد :ایــن نامگــذاری بــا تــاش هــای بســیار
زیــاد نماینــدگان مجلــس و مســئوالن دانشــگاه در راســتای
معرفــی اســتان و دانشــگاه در ســطح بیــن المللــی بســیار
تأثیرگــذار اســت.
موســوی بهــار از افتتــاح  10هــزار مترمربــع ســاختمان
بهداشــت در سراســر اســتان بــه ارزش  25میلیــارد تومــان در
هفتــه ســامت خبــر داد و تصریــح کــرد :توســعه اورژانــس
بیمارســتان علیمــردان نهاونــد بــه ارزش  6میلیاردتومــان،
افتتــاح مرکــز جامــع ســامت تویســرکان ،بازســازی و
مرمــت آزمایشــگاه نهاونــد ،توســعه ســاختمان اورژانــس و
تأســیس اتــاق عمــل ســرپایی پوســت در بیمارســتان ســینا
و افتتــاح کلینیــک ویــژه امیــد بــا ارزشــی افــزون بــر بیــش
از  10میلیــارد 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

مصمــم هســتیم ایــن برنامــه پیــش بینــی شــده را اجرایــی
کنیــم و برایــن اســاس ناظرانــی را در هرشهرســتان گذاشــته
شــده اســت بنابرایــن هیــچ دســتگاهی اجــازه نــدارد از
برنامــه عقــب بمانــد.
اســتاندار همــدان تأکیــد کــرد :اجــرای ســندراهبردی
اشــتغال اســتان در قالــب برنامــه هــای روتیــن اداری قابــل
اجــرا نیســت و نیازمنــد مدیریــت جهــادی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی بانکهــا در پرداخــت تســهیالت
بــه واحدهــای تولیــدی عقــب هســتند ،عنــوان کــرد :در
میانگیــن کشــوری  75درصــد از منابــع بانکهــا بایــد بــه
پرداخــت تســهیالت اختصــاص یابــد کــه ایــن میــزان در
اســتان همــدان  45درصــد اســت و ایــن قابــل پذیــرش
نیســت.
شــاهرخی بــا تأکیــد براینکــه فعالیــت بانکهایــی کــه
کمتــر از میانگیــن کشــوری پرداخــت تســهیالت دارنــد
نمیپذیــرم ،یــادآور شــد :اگــر بناســت تولیــد رونــق
بگیــرد بایــد تولیدکننــده را کمــک کــرد کــه یکــی از
راههــای کمــک بــه تولیدکننــدگان تزریــق منابــع بــه
واحدهاســت بایــد بدانیــم رونــق تولیــد در گــرو حمایــت
از تولیــد کننــده اســت.

نویســی و پرونــده الکترونیکــی بیمــاران بــا قــدرت بیشــتری
اجــرا میشــود از ایــن رو دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن
ســینا بــا تــاش بیشــتری نظــام ارجــاع را بــرای تشــویق
مــردم بــه انجــام خدمــات پزشــکی الکترونیکــی انجــام
میدهــد.
موســوی بهــار در توضیــح نظــام ارجــاع افــزود :در ایــن
نظــام هــر خانــواده یــک پزشــک عمومــی را انتخــاب
کــرده و درصــورت بــروز هرگونــه مشــکل بــه این پزشــک
مراجعــه میکنــد ســپس در صــورت نیــاز بــا تشــخیص و
معرفــی پزشــک عمومــی بــه متخصــص مربوطــه معرفــی
میشــود ،بــرای تســهیل در نوبــت گیــری نیــز پزشــکان
عمومــی در ایــن ســامانه اقــدام بــه گرفتــن نوبــت بــرای
بیمــاران خــود میکننــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای مناســب
دانشــگاه علــوم پزشــکی در ایــام نــوروز ،خاطرنشــان کــرد:
خوشــبختانه همشــهریان در تمامــی بخشهــای پزشــکی بــه
ویــژه رادیولــوژی ،ســونوگرافی و دندانپزشــکی رضایــت
داشــتند همچنیــن فروردیــن  98نخســتین ســال همــکاری
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا بخــش خصوصــی بــود کــه
خوشــبختانه نتیجــه مطلوبــی را در پــی داشــت.

به بهانه آغاز عملیات بیت المقدس در  10اردیبهشت 1361

عملیاتی که منجر به آزاد سازی خرمشهر در ساعت  11صبح روز  1361/3/3شد
در حال ــی کــه اشــغال خرمشــهر بــه دســت نیروهــای دشــمن بــه عن ـوان
آخ ریــن و مه مت ریــن ب ــرگ ب رنــده ع ـراق ب ـرای وادار ســاختن ای ـران بــه
ش ــرکت در هرگ ونــه مذاک ـرات صلــح تلق ــی م یشــد ،آزادســازی ایــن
شــهر م یت وانس ــت ســمبل تحمی ــل اراده سیاس ــی جمه ــوری اســامی
ب ــر متج ــاوز و اثب ــات ب رت ــری نظام ـیاش باشــد.
ب ــر همی ــن اســاس ،بــا توج ــه بــه اینکــه منطقــه عموم ــی غ ــرب کارون
آخ ریــن منطقــه مهمــی بــود کــه همچنــان در اشــغال عــراق قــرار
داشــت ،از یــک س ــو فرماندهــان نظام ــی ای ـران ب ـرای انج ــام عملی ــات
در ایــن منطقــه اشــت راک نظ ــر داشــتند؛ و از س ــوی دیگ ــر ع ـراق نی ــز
کــه ط راح ــی عملی ــات آزادســازی خرمشــهر را پ ــس از عملی ــات فتــح
المبی ــن قطع ــی و مس ــجل م یپنداشــت ،بــا در نظ ــر گرفتــن اهمی ــت
ایــن شــهر و جایــگاه آن در دفــاع از بصــره ،بــه ضــرورت حفــظ
ایــن منطقــه معتقــد بــود .از ایــن رو ،تنهــا عاملــی کــه م یت وانســت
موفقی ــت را نصی ــب یک ــی از دو طرفی ــن درگی ــر نمایــد ،س ــرعت عم ــل
در اقدامــات ب ــود .بــه همی ــن دلی ــل ،بالفاصلــه پ ــس از اتم ــام عملی ــات
فتــح المبی ــن ،در حال ــی کــه ق ـوای ارتــش ع ـراق در منطقــه عموم ــی
خرمشــهر تق ویــت م یشــدند ،بــه تمامــی یگانهــای تحــت امــر
ق ـرارگاه مرکــزی ک ربــا دســتور داده شــد تــا ضمــن بازســازی و تجدیــد
ق ـوا ،بــه شناســایی و ط راح ــی عملی ــات بپردازنــد.
طرح عملیات
در ط راحــی عملیــات ،تهاجــم از ط ریــق عبــور از رودخانــه کارون و
پیشــروی بــه ســوی مــرز بیــن المللــی و ســپس آزادســازی شــهر
خرمشــهر مــد نظــر قــرار گرفتــه و چنیــن اســتدالل مــی شــود کــه
حملــه بــه جنــاح دشــمن ،کــه عمدتــا بــه ســمت شــمال آرایــش گرفتــه
بــود ،عامــل موفقیــت عملیــات اســت.
هــم چنیــن ،شکســتن خطــوط اولیــه دشــمن و عبــور از رودخانــه و
گرفتــن س ـرپل در غ ــرب کارون تــا ج ــاده آســفالته اه ـواز – خرمشــهر
بــه عنــوان اهــداف مرحلــه اول و ادامــه پیشــروی بــه ســمت مــرز و
تامیــن خرمشــهر بــه عنــوان اهــداف مرحلــه دوم تعییــن شــدند.
ب ــر همی ــن اســاس ،محورهــای عملیات ــی ه ــر یــک از ق ـرارگاه هــا بــه
ت رتی ــب زی ــر مق ــرر گردیــد:
 -1محور شمالی؛ ق رارگاه قدس (با عبور از رودخانه کرخه).
 -2مح ــور میان ــی؛ ق ـرارگاه فتــح (بــا عب ــور از رودخانه کارون و پیش ــروی
به ســمت ج ــاده اه ـواز – خرمشــهر).
 -3مح ــور جن وب ــی؛ ق ـرارگاه نص ــر (بــا عب ــور از کارون و پیش ــروی بــه
ســمت خرمشــهر).
شرح عملیات بیت المقدس
ســرانجام عملیــات بیــت المقــدس در  30دقیقــه بامــداد روز 10
اردیبهشــت  1361بــا ق رائــت رمــز عملی ــات بس ــم اهلل الرحمــن الرحی ــم
 .بســم اهلل القاســم الجباریــن ،یــا علــی ابــن ابــی طالــب از ســوی
فرماندهــی آغــاز شــد.
شــهید آیــت اهلل صدوقــی و آیــت اهلل مشــکینی نیــز کــه در کنــار
فرماندهــان ســپاه و ارتــش در قــرارگاه ک ربــا حضــور داشــتند ،هــر
یــک بــه ط ــور جداگانــه ،پی ــام های ــی را بــه وس ــیله ب ــی س ــیم خطــاب
بــه رزمنــدگان اســام ق رائــت کردنــد.
عملی ــات بی ــت المقــدس را بــه چهــار دوره زمان ــی بــه ش ــرح زی ــر م ــی
ت ـوان تقس ــیم ک ــرد:
مرحله اول :
در مح ــور ق ـرارگاه قــدس (شــمال کرخــه ک ــور) بــه دلی ــل هوش ــیاری
دشــمن و وجــود اســتحکامات متعــدد ،پیشــروی نیروهــا بــه ســختی

امــکان پذی ــر ب ــود و در ایــن می ــان تنهــا تی ــپ هــای  43بی ــت المقــدس
و  41ثــاراهلل موفــق ش ـدند از م واضــع دشــمن عب ــور ک ــرده و منطقــه ای
در جن ــوب رودخانــه کرخــه ک ــور را بــه عن ـوان س ـرپل تص ــرف کننــد.
عــدم پوشــش جناحی ــن ایــن یــگان هــا باعــث شــده ب ــود کــه فشــار
شــدید دشــمن ب ــرآن هــا وارد ش ــود.
در مح ــور ق ـرارگاه فتــح ،یــگان هــای خ ــودی ضمــن عب ــور از رودخانــه
بــه س ــرعت خ ــود را بــه ج ــاده اه ـواز – خرمشــهر رســانده و بــه ایج ــاد
اســتحکامات و جلوگی ــری از نقــل و انتقــاالت و تح ــرکات دشــمن در
ج ــاده مذک ــور پرداختنــد.
در مح ــور ق ـرارگاه نص ــر ،بــه دلی ــل تاخی ــر در حرکــت و وج ــود بــا تــاق
در کنــار جــاده اهــواز – خرمشــهر و هــم چنیــن تمرکــز دشــمن در
شــمال خرمشــهر ،نیروهــای ایــن ق ـرارگاه نت وانس ــتند بــه اهــداف م ــورد
نظ ــر دســت یافتــه و بــا ق ـرارگاه فتــح الح ــاق کننــد.
الح ــاق کامــل ق ـرارگاه نص ــر بــا ق ـرارگاه فتــح و ه ــم چنی ــن تص ــرف
اهــداف مرحلــه اول قــرارگاه قــدس در دســتور کار عملیــات شــب
دوم ق ـرار گرفــت کــه بــا انج ــام آن تــا حــدودی اهــداف م ــورد نظ ــر
محقــق شــد ،لیکــن برخ ــی رخنــه هــا همچنــان باق ــی ب ــود تــا ایــن کــه
س ـرانجام پ ــس از  5روز ،ج ــاده اه ـواز – خرمشــهر از کیلومت ــر  68تــا
کیلومت ــر  103تثبی ــت و کلی ــه رخنــه هــا ترمی ــم شــد.
مرحله دوم:
در ایــن مرحلــه آزاد ســازی خرمشــهر از دســتور کار عملی ــات خــارج
و تصمیــم گرفتــه شــد کــه قــرارگاه هــای فتــح و نصــر از جــاده
اه ـواز – خرمشــهر بــه ســمت م ــرز پیش ــروی کننــد و ق ـرارگاه قــدس
نی ــز ماموریــت یافــت تــا بــه ص ــورت محــدود ب ـرای تص ــرف س ـرپل
در جن ــوب کرخــه ک ــور اقــدام نمایــد و س ــپس آن را گس ــترش دهــد.
عملیــات در ایــن مرحلــه در ســاعت  22:30روز  1361/2/16آغــاز
شــد .نیروهــای ق ـرارگاه فتــح در هم ــان ســاعات اولی ــه بــه ج ــاده م ــرزی
رس ــی دند .یــگان هــای ق ـرارگاه نص ــر نی ــز بــا اندک ــی تاخی ــر و تحم ــل
فشــارهای دشــمن ،بــه م ــرز رس ــیده و بــا ق ـرارگاه فتــح الح ــاق کردنــد.
دشــمن بــا مشــاهده جهــت پیش ــروی نیروهــای ای ـران بــه ط ــرف م ــرز،
لشــکر هــای  5و  6خ ــود را بــه عقــب کشــاند .بــه نظ ــر م ــی رس ــید ایــن
عقــب نش ــینی بــا دو هــدف انج ــام شــده باشــد :یک ــی جلوگی ــری از
محاص ــره و انهــدام ایــن لشــکرها ،و دیگ ــری تق ویــت ه ــر چ ــه بیشــتر
خط ــوط پدافنــدی بص ــره و خرمشــه ر.
در پ ــی ایــن عقــب نش ــینی کــه از ســاعات اولی ــه روز  1361/2/18آغــاز
شــده ب ــود ،نیروهــای ق ـرارگاه قــدس ضمــن تعقی ــب نیروهــای دشــمن،
تعــدادی از آن هــا را کــه از قافلــه عقــب مانــده بودنــد ،بــه اســارت خ ــود
درآوردنــد و در نتیجــه جــاده اهــواز – خرمشــهر (تــا انتهــای جنــوب
منطقــه ای کــه توســط ق ـرارگاه نص ــر بــه عن ـوان س ـرپل تص ــرف شــده
بــود) و نیــز مناطقــی همچــون جفیــر ،پــادگان حمیــد و ه ویــزه آزاد
ش ـدند.
مرحله سوم:
در ایــن مرحلــه ،ق ـرارگاه نص ــر ماموریــت یافــت تــا حرکــت خ ــود را بــه
ســمت خرمشــهر آغــاز نمایــد .نیروهــای عم ــل کننــده کــه متشــکل
از چهــار تی ــپ مس ــتقل س ــپاه پاســداران و دو تی ــپ ارتــش بودنــد ،در
آخ ریــن ســاعات روز  1361/2/19عملی ــات خ ــود را آغــاز کردنــد؛ امــا
بــه دلی ــل هوش ــیاری دشــمن و تمرکــز نی ــرو در خط ــوط پدافنــدی اش،
نیروهــای خ ــودی در انج ــام ماموریــت خ ــود توفی ــق نیافتنــد .تک ـرار ایــن
عملی ــات در روز بعــد نی ــز بــه شکس ــت انجامی ــد .بــه همی ــن خاط ــر
تصمی ــم گرفتــه شــد تــا ب ـرای انج ــام عملی ــات نهای ــی فرصــت بیشــتری

بــه یــگان هــا داده شــود .هــم چنیــن مقــرر شــد دو تیــپ المهــدی
(عــج) و امــام ســجاد (ع) از قــرارگاه فجــر نیــز در حرکــت بعــدی
اســتفاده ش ــود.
مرحله چهارم عملیات از  1تا  4خرداد :1361
س ـرانجام در ســاعت  22:30اول خ ــرداد  1361تــاش ب ـرای آزادی ســازی
خرمشــهر بــا رمــز «بس ــم اهلل القاس ــم الجباریــن یــا محم ــد بــن عب ــداهلل
(ع)» آغــاز شــد در ب راب ــر تــک س ـریع و غافلگی رانــه ،نیروهــای ع راق ــی
دچ ــار وحشــت وس ــرگردانی شــدید شـدند و نت وانس ــتند واکنــش مهم ــی
از خ ــود نشــان دهنــد و ارتب ــاط یــگان هــای دشــمن بــا یکدیگ ــر قطــع
شــد .ف ـرار افس ـران و درج ــه داران و س ـربازان ع راق ــی از منطقه خرمشــهر
گ ویــای از ه ــم پاش ــیدگی ســازمان یــگان هــای دشــمن ب ــود.
در روز دوم خ ــرداد نتیج ــه پی ــکار بس ــیار درخشــان ب ــود و ق ـرارگاه ک ربــا
بــه هــدف خــود کــه احاطــه کامــل خرمشــهر بــود ،رســید .تعــداد
اس ـرای ع راق ــی در ایــن روز از  2830نف ــر تج ــاوز ک ــرد و یــگان های ــی
از دشــمن کــه در منطقــه بی ــن نه ــر ع رایــض و شــلمچه مس ــتقر بودنــد،
بــه می ـزان زیــاد منهــدم ش ـدند.
بــه وج ــود حض ــور گس ــترده ه واپیماهــای ع راق ــی در آســمان منطقــه،
عقابــان تی زپــرواز نیــروی ه وایــی ارتــش در پشــتیبانی از یــکان هــای
رزمنــده ،در صحنــه عملی ــات بی ــت المقــدس حض ــوری فعــال داشــتند
و بــا بمب ــاران پــل شــناور ع راق ــی هــا ب ــر روی شــط الع ــرب و مناطــق
تجمــع آنــان در آن س ــوی رودخانــه ،نقــش ارزنــده ای در آزاد ســازی
خرمشــهر ایفــا کردنــد.
در اواخــر روز دوم خــرداد ،قــرارگاه ک ربــا پــس از بررســی آخ ریــن
وضعی ــت ،تصمی ــم گرفــت تــا نیروهــا بــا ورود بــه شــهر ،آن ـرا از ل ــوث
وجــود نیروهــای ع راقــی پــاک گرداننــد .و در ســه بامــداد روز ســوم
خــرداد واحدهایــی از رزمنــدگان ایــران بــه آن ســوی رودخانــه وارد
شــدند.
در ســاعت  11صب ــح روز س ــوم خ ــرداد در حال ــی کــه درگی ــری شــدیدی
بی ــن ق ـوای ای ران ــی و نیروهــای ع راق ــی در شــمال نه ــر خی ــن ج ریــان
داشــت و دشــمن در فک ــر شکس ــتن حلقــه محاص ــره خرمشــهر ب ــود،
رزمنــدگان ای رانــی از جنــاح غــرب و خیابــان کشــتارگاه وارد شــهر
شــدند .ناحیــه گمــرک خرمشــهر در کنــار ارونــد اندکــی مقاومــت
ک ــرد کــه آن ه ــم بــه س ــرعت در ه ــم شکس ــته شــد.
در ســاعت  12ق ـوای ای ـران از ســمت شــمال و ش ــرق وارد شــهر شـدند
و نیروهــای متج ــاوز بعث ــی کــه  24ســاعت در محاص ــره کامــل ق ـرار
داشــتند ،راه ــی جــز اســارت یــا ف ـرار و یــا کشــته شــدن نداشــتند .بدیــن
جهــت واحدهــای ع راق ــی گ ــروه گ ــروه بــه اســارت رزمنــدگان اســام
در آمدنــد.
در ســاعت  2بعــد از ظه ــر ،خرمشــهر بــه ط ــور کامــل آزاد شــد و پرچ ــم
پــر افتخــار جمهــوری اســامی ایــران برفــراز «مســجد جامــع» و پــل
تخ ریــب شــده خرمشــهر بــه اهت ـزاز درآمــد.
بدیــن ت رتی ــب ایــن شــهر مقــاوم کــه پ ــس از  35روز پایــداری و مقاومت
در  4آبــان  1359بــه اشــغال دشــمن درآمــده ب ــود ،پ ــس از  578روز (19
مــاه) اســارت ،بــار دیگ ــر بــه آغ ــوش گ ــرم میهــن اســامی بازگشــت و
پیک ــره پــاک آن از ل ــوث وج ــود متج ــاوزان تطهی ــر 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  9شـب
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اســتاندار کردســتان گفــت :جوانــان بــا ایجــاد فضــای امیــد و
نشــاط مســیر توســعه جامعــه را همــوار ســازند.
بــه گــزارش ســروش راســتی؛ بهمــن مرادنیــا درنشســت
صمیمــی بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد جوانــان اســتان بــا بیــان
ایــن مطلــب اظهارداشــت :موضــوع جوانــان اگــر بــه درســتی
مــورد توجــه قــرار نگیــرد قطعــا اهــداف توســعه کشــور و
اســتان نیــز محقــق نخواهــد شــد.
وی افــزود :تــوان و ظرفیــت هــای فــراوان جوانــان واقعیتــی
اســت کــه وجــود دارد و بایــد بــا شــناخت درســت و اصولــی
از ایــن پتانســل گامهــای مهمــی را در مســیر توســعه برداریــم.
اســتاندار کردســتان خاطــر نشــان کرد:همــه بــه ســهم خــود
بایســتی بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــم تــا از توانمندیهــای
جوانــان در مســیر صحیــح خــود اســتفاده شــود.
اســتاندار کردســتان بــا بیــان اینکــه جوانــان بایــد بــا امیــد بــه
آینــده نقــش خــود را بــرای مشــارکت حداکثــری خــود در
عرصــه توســعه همــه جانبــه کشــور و اســتان بــه بهتریــن شــیوه
ممکــن ایفــا کننــد ،خاطــر نشــان کــرد :بنابرایــن در جلســات
هــم اندیشــی بــا مســئوالن و مدیــران اجرایــی بایســتی ســعی
شــود عــالوه بــر مطــرح کــردن مشــکالت و نیازمندیهــا در
ادامــه جوانــان بــا امیــد بیشــتری بــه حــل و فصــل نارســایی
هــای خــود امیــدوار باشــند.
مرادنیــا ادامــه داد :در شــرایط حــال حاضــر جامعــه طبیعتــا
مشــکالت و کمبودهــا بــرای جوانــان وجــود دارد و هیــچ
کــس منکــر ایــن واقعیــت نیســت ولــی جوانــان بــه عنــوان
نیــروی محرکــه جامعــه بایــد دارای شــور و نشــاط اجتماعــی
باشــند و ایــن انگیــزه را هــم بــه جامعــه تزریــق کننــد و بــه
دیگــران روحیــه بدهنــد.
وی تاکیــد کــرد :جوانــان هماننــد گذشــته بایــد بــا قــوت و
تــوان مضاعــف تــر و روحیــه شکســت ناپذیــری در زمینــه
توســعه جامعــه کوشــا باشــند و جامعــه را نیــز بــه ســمت
حرکــت و تکاپــو بیشــتر ســوق دهنــد.
اســتاندار کردســتان ضمــن اشــاره بــه لــزوم تقویــت جایــگاه
و اعتبــار اجتماعــی ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان در
بخشــی دیگــر از ســخنانش ابــراز داشــت :در حقیقــت تاکیــد
و مکاتبــات سیســتم مدیریتــی نمــی توانــد نقــش وجایــگاه
واقعــی ســمن هــا را تعریــف کنــد بلکــه ایــن اعتبــار را ســازمان
هــای مــردم نهــاد مــی تواننــد بــا پشــتکار و تــالش خــود در
جامعــه نهادینــه و بــا عملکــرد قــوی خــود را بــه جامعــه معرفــی
کننــد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــا توجــه بــه آمــار موجــود
بیــش از  500ســمن در اســتان کردســتان بــه ثبــت رســیده و
در بخشــهای مختلــف فعالیــت دارنــد ،از عملکــرد ایــن ســمن
هــا انتقــاد کــرد و گفــت :اگــر در مجمــوع هرکــدام از ایــن
ســازمان هــا یکــی از مشــکالت اســتان را رصــد و برطــرف
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
و ســازمان هــای دولتــی اعتبــارات خوبــی بــرای کمــک بــه
ســمن هــا و بهبــود شــاخص هــای اجتماعــی بــه انجــام رســیده
کــه نشــان از توجــه خــاص دولــت بــه ایــن ســمن هــا مــی

بــه گــزارش ســروش راســتی :مســ ول راهانــدازی و مدیــر
اجرایــی دانشــگاه دی هشــت ( )D8از انجــام مراحــل نهایــی
فراینــد راهانــدازی ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت :بــا
تصویــب نهایــی اساســنامه ،ایــن دانشــگاه بــهزودی گشــایش
مییابــد.
ســتار عزیــزی اظهــار کــرد :در اجــالس دو روزهای کــه بــا
حضــور اعضــای هیئتامنــای دانشــگاه دی هشــت و مراجــع
تمــاس ملــی ( )Focal pointدر  29و  30آوریــل مصــادف بــا 9
و  10اردیبهشــتماه ســال جــاری در وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری کشــورمان برگــزار میشــود ،اساســنامه ایــن دانشــگاه
بــه تصویــب نهایــی میرســد.
وی خاطرنشــان کــرد :آ رمــاه ســال گذشــته پیشنویــس
اساســنامه دانشــگاه دی هشــت تهیــه و بــه تصویــب رســیده
بــود و پــس از نهایــی شــدن اساســنامه دانشــگاه و آییننامــه
هیئتامنــا ،ایــن مرکــز آمــوزش عالــی بینالمللــی مجــاز بــه
پذیــرش دانشــجو میشــود.
عزیــزی افــزود :دانشــگاه بینالمللــی دی هشــت از مهــر
امســال در  120رشــته کارشناســی ارشــد و دکتــری از سراســر
جهــان دانشــجو میپذیــرد.
مدیــر اجرایــی دانشــگاه دی هشــت یــادآوری کــرد:
هیئتامنــای دانشــگاه بینالمللــی دی هشــت مرکــب از
وزرای علــوم دولتهــای عضــو ســازمان دی هشــت اســت و
مراجــع تمــاس ملــی نیــز نماینــدگان دائمــی از دولتهــای عضــو
ســازمان دی هشــت بــرای پیگیــری امــور دانشــگاه هســتند کــه
بیشترشــان از بیــن معاونــان وزرای علــوم انتخــاب شــدهاند.
گفتنــی اســت؛ اندونــزی ،مالــزی ،پاکســتان ،بنــگالدش،
ترکیــه ،مصــر ،نیجریــه و ایــران هشــت عضــو ســازمان
همکاریهــای اقتصــادی دی هشــت هســتند کــه در ســال 96
بــرای تأســیس یــک دانشــگاه بینالمللــی همپیمــان شــدند
و کشــور ایــران و دانشــگاه بوعلــی ســینا بهعنــوان دانشــگاه
مــادر بــرای راهانــدازی ایــن مرکــز علمــی برگزیــده شــد.

بود ه شهرداری همدان در سا

بــه گــزارش ســروش راســتی؛کامران گــردان درنشســت خبــری کــه
بمناســبت  9اردیبهشــت روز شــوراها برگــزار شــده بــود در جمــع
خبرنــگاران بــا گرامیداشــت فرارســیدن روز شــوراها بیــان کــرد :عمــق
تفکــر نظــام ،مــردم ســاالری اســت از ایــن رو از ســال  78شــورای
اســالمی در شــهر و روســتا ایجــاد شــد.
گــردان بــا بیــان اینکــه خدمــت در دارالمومنیــن و دارالمجاهدیــن
همــدان افتخــار اســت افــزود :سیاســتگذاری شــورا در ســالهای
اخیــر بــه نحــو احســن انجــام شــده و شــاهد تحــول خوبــی در مدیریــت
شــهری بودیــم .
رییــس شــورای اســالمی شــهر همــدان گفــت :بودجــه ســال 98
شــهرداری همــدان بــا  25درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل ،هشــت
هــزار میلیــارد ریــال مصــوب شــده اســت.
وی بیــان کــرد :ســال قبــل بودجــه شــهرداری همــدان  6هــزار میلیــارد
ریــال بــود کــه امســال بــا افزایــش خوبــی مواجــه اســت .ویژگــی بودجــه
امســال نســبت بــه ســال قبــل در ایــن اســت کــه  43درصــد آن در بخــش
جــاری صــرف مــی شــود تــا نســبت بــه افزایــش حقــوق و دســتمزدها
اقــدام الزم صــورت بگیــرد.
گــردان بــا اشــاره بــه اختصــاص  57درصــد بودجــه امســال بــه بخــش
عمرانــی گفــت :شــهرداری همــدان مصمــم بــه اجرایــی شــدن 430
طــرح عمرانــی در ســال جــاری اســت.
وی گفــت :ســال گذشــته  88درصــد بودجــه محقــق شــد و تــا پایــان
ســال نیــز مشــکلی در پرداختــی هــا وجــود نداشــت.
ازنظرات و ایدههای مردمی در اداره امور شهر استفاده
میشود
رییــس شــورای اســالمی شــهر همــدان بــا بیــان اینکــه در اداره امــور
شــهری از نظــرات و ایدههــای مردمــی اســتفاده میشــود ،گفــت:
در زمینــه فرهنگــی وظایفــی بــرای شــهرداریها مشــخص و تعریــف
شــده کــه میتــوان بــه ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،اعــزام بــه
اردوهــای راهیــان نــور ،تجلیــل از خانوادههــای شــهدا و جانبــازان
ایجــاد کتابخانههــا نصــب تمثــال شــهدا در ســطح شهرتشــکیل شــورای
اجتماعــی محــالت و انتقــال مشــکالت مردمــی بــه مســئوالن اشــاره
کــرد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع ریــز پروژههــا اظهــار داشــت:دراین خصــوص
یــک طــرح کلــی وجــود دارد کــه طــرح جامــع شــهر اســت و یکــی
از طرحهــای تدویــن شــده پیــاده راه خیابانهــا اســت ،امــا باتوجــه بــه
مشــکالتی کــه بــرای تــردد اتوبوسهــا و تاکســیها بــه وجــود میآیــد
تصمیــم بــر ایــن شــد کــه حــدود  100متــر از خیابانهــا پبــاده راه شــود و
مابقــی بــرای تــردد خودروهــا باقــی بمانــد.
وی بــه تــالش بــرای ایجــاد نشــاط اجتماعــی در شــهر اشــاره و
خاطرنشــان کــرد :مشــارکت در برپایــی جشــنها و راهپیماییهــای
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ای امید و ا م یر توس ه ام ه را هموار ساز د
باشــد.
اســتاندار کردســتان خطــاب بــه ســمن هــای جوانــان اســتان نیــز
گفــت :شــما نیــز بایــد بــا بررســی دســتاوردهای و عملکــرد
هــای خــود نگاهــی بــه نقــش خــود در بهبــود شــرایط اجتماعی
و دیگــر عرصــه هــای فعالیتــی خــود انداختــه و کارنامــه خــود
را نیــز تحلیــل و بررســی کــرده و بــه عملکــرد خــود امتیــاز
بدهیــد کــه تــا چــه انــدازه بــه هــدف مــورد نظــر خــود دســت
پیــدا کــرده ایــد.
وی همچنیــن در مــورد وضعیــت جــذب و اســتخدام جوانــان
عضــو ســازمان هــای مــردم نهــاد اســتان کردســتان نیــز گفــت:
مســلما اگــر دولــت طبــق مقــررات شــرایط جــذب نیــروی
انســانی را بــرای دســتگاههای اجرایــی داشــته باشــد قطعــا
جــذب جوانــان مســتعد و توانمنــد در ســمن هــا در اولویــت
برنامــه هــا قــرار خواهــد گرفــت و نیــروی جــوان را جایگزیــن
افــراد بازنشســته خواهــد کــرد.
مرادنیــا گفــت :امــروزه از جوانــان نــوآور و توانمنــد توقــع
بیشــتری بــرای اثــر گــذاری در توســعه وجــود دارد کــه مــی
تواننــد بــا انــرژی بیشــتر فکــری جدیــد را بــه جامعــه القــا کنند.
اســتاندار کردســتان تصریــح کرد:جوانــان بــا ارائــه تفکــرات
و اندیشــه هــای نــو همــراه و همــکار دولــت بــرای رشــد و
آبادانــی جامعــه باشــند.
مرادنیــا ابــراز داشــت :جوانــان نبایــد همیشــه از دولــت توقــع و
انتظــار کمــک و حمایــت داشــته باشــند بلکــه خــود جوانــان
نیــز مــی تواننــد بــا ایــده هــای خالقانــه و بــا کارآفرینــی و
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

یا ت

عمومــی ،ســاخت المانهــای مختلــف از اولویــت هــای مدیریــت
شــهری در همــدان اســت .
گــردان توســعه و افزایــش ســرانه فضــای ســبز در همــدان را از برنامــه
هــای شــهرداری و شــورای شــهر دانســت و گفــت :دو بوســتان در
منطقــه حیــدره و اکباتــان بــه فضــای ســبز شــهری افــزوده میشــود.
رییــس شــورای اســالمی شــهر همــدان افــزود :در ســالهای گذشــته
ســعی شــد آبیــاری فضــای ســبز از آب شــرب جــدا شــود و از گونههــای
بومــی شــهر همــدان بــا میــزان آب مــورد نیــاز کمتــر اســتفاده شــود.
حامی شورای ا تماعی محالت هستی
رییــس شــورای اســالمی شــهر همــدان در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود بــا حمایــت از شــورای اجتماعــی محــالت گفــت :بــا قــوت
اجرایــی شــدن ایــن شــورا را پیگیــری مــی کنیــم و ایــن شــورا گســترش
مــی یابــد و دبیرخانــه آن نیــز تشــکیل شــده اســت.
وی بیــان کــرد :چهــار منطقــه بــه عنــوان آزمونــه اجرایــی شــدن ایــن
شــورا فعالیــت خــود را شــروع کــرده و قــرار اســت در ایــن محــالت
شــوراها مســتقر شــوند.
گــردان اظهــار داشــت :شــورای اجتماعــی محــالت در پیگیــری و حــل
مشــکالت و موانــع شــهروندان در مدیریــت شــهری ســرعت بیشــتر
خواهــد بخشــید.

ب
رما دهان سنت ا ت ت ت یب و م ازات
ق ا قرار م یر د
بــه گــزارش ســروش راســتی ،نماینــدگان مجلــس بــا تص ویــب مــادهای از طــرح
اقــدام متقاب ــل در ب راب ــر اعــالم س ــپاه پاســداران ب ــه عن ـوان ســازمان تروریس ــتی توســط
آم ریــکا ،مقــرر کردنــد فرماندهــان ســنتکام در فهرســت افــراد تروریســت قــرار
گی رنــد.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه بررســی طــرح اقــدام متقابــل در
ب راب ــر اعــالم س ــپاه پاســداران انقــالب اســالمی بهعن ـوان ســازمان تروریس ــتی توســط
ای ــاالت متح ــده آم ریــکا ،مــاده چهــار ایــن ط ــرح را ب ــا  181ری م وافــق ،پنــج ری
مخالــف و چهــار ری ممتنــع از مجمــوع  209نماینــده حاضــر در مجلــس بــه
تص ویــب رســاندند.
بــر ایــن اســاس ،ســتاد کل نیروهــای مســلح مکلــف شــد بــا همــکاری وزارت
اطالعــات و بهرهگی ــری از امکانــات و ت وانای ــی ســازمان اطالعــات س ــپاه پاســداران
انقــالب اســالمی و ســایر واحدهــای اطالعاتــی ،نیروهــای مســلح جمهــوری
اســالمی ای ـران ،فهرســت فرماندهــان ســتاد فرمانده ــی مرکــزی آم ریــکا (ســنتکام)
و ســازمانها و نهادهای ــی کــه تحــت اختی ــار ایــن فرمانده ــی هس ــتند و از تروریس ــتها
حمایــت و پشــتیبانی میکننــد را بــرای تعقیــب قضائــی اعــالم کــرده و قــوه
قضائی ــه جمه ــوری اســالمی ای ـران حداکث ــر ظ ــرف مــدت ســه مــاه از تص ویــب ایــن
قان ــون ،ســازوکاری را ایج ــاد کنــد کــه ب ــر اســاس آن اســامی اعالمشــده را بهعن ـوان
ســازمان و اف ـراد تروریس ــتی ،تحــت تعقی ــب و مج ــازات قضائ ــی و ســایر ق وانی ــن
م رتب ــط ب ــر اســاس قان ــون مج ــازات اســالمی ق ـرار دهــد.

طر مل

سایت موزه میدان امام در مدت  2ماه ساخته می شود
کامــران گــردان اظهــار داشــت :ســایت مــوزه میــدان امــام (ره) در مــدت
 2مــاه احــداث خواهــد شــد و  20میلیــارد ریــال بودجــه بــرای احــداث
ایــن ســایت اختصــاص یافتــه اســت.
وی بیــان کــرد :ایــن ســایت بــا مشــارکت میــراث فرهنگــی ،مســکن و
شهرســازی و شــهرداری همــدان احــداث مــی شــود وعملیــات عمرانــی
ایــن ســایت توســط شــهرداری همــدان انجــام خواهــد شــد.
گــردان یــادآور شــد :اعتبــار  20میلیــارد ریالــی از بودجــه بازآفرینــی
قــرار اســت از مســکن و شهرســازی بــه شــهرداری پرداخــت شــود.
زمینه سازی برای ب گردشگر
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
ا ست .
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.
وی اضافــه کــرد :شــورای شــهر همــدان رویکــرد حمایتــی از ســرمایه
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.

م اون سیاس

امنیت

و ا تماع

استا داری کرما ا

موا ت وزارت ک ور با رسم شدن مرزهای سومار و شوشم

معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
کرمانشــاه از موافقــت وزارت کشــور بــا رســمی
شــدن مرزهــای شوشــمی و ســومار خبــر داد.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،محمــد ابراهیــم الهــی
تبــار در نشســت بــا کاظــم االقابــی رئیــس اداره
گــذرگاه مــرزی کشــور عــراق و هیــأت همــراه
وی در ســومار ضمــن تقدیــر از مواضــع مســئوالن
عــراق در حمایــت از کشــورمان در برابــر زیــاده

خواهیهــای آمریــکا اظهــار داشــت :امیدواریــم
همکاریهــای دو کشــور آنچنــان کــه ایــران
در روزگار ســختی پشــتیبان عــراق بــوده ادامــه
داشــته باشــد و گفتگوهــای طرفیــن رافــع مســائل و
دغدغههــای موجــود در مــرز ســومار باشــد.
وی یکــی از دغدغههــای طرفیــن را ورود کاالهــای
غیرمجــاز از مــرز دانســت و گفــت :کمــک بــه رفــع
دغدغههــا از وظایــف طرفیــن در مبــادالت تجــاری
اســت.
معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
کرمانشــاه در ادامــه بــا اشــاره بــه موافقــت وزارت
کشــور بــا رســمی شــدن مرزهــای شوشــمی و
ســومار تاکیــد کــرد :بــا تصویــب ایــن مصوبــه در
هیــأت دولــت ،تجهیــزات الزم بــرای ورود و خــروج
کاال و مســافران در ایــن مرزهــا فراهــم خواهــد شــد
و دغدغههــای طرفیــن نســبت بــه برخــی مشــکالت
رفــع میشــود.
کاظــم االقابــی رئیــس اداره گــذرگاه مــرزی
عــراق نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه هــدف

ه ار ر در سیل استان ای

مدیرکل موز وپرور

استان کرما ا

توجــه ویــژهای شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه زمینــه تحقــق ســالمت فــردی و اجتماعــی
در آموزشوپــرورش فراهــم اســت ،افــزود :خانــواده نخســتین
عنصــری اســت کــه در ســالمت فرزنــدان نقــش دارد و پــس از آن
آموزشوپــرورش چنیــن وظیفــهای را برعهــده دارد و ایــن وظیفــه
ســفیران ســالمت را ســنگینتر میکنــد.
مدیــرکل آموزشوپــرورش اســتان کرمانشــاه گفــت :راه داشــتن
جامعــهای ســالم و تحقــق شــعار جهانــی مراقبتهــای اولیــه
بهداشــتی راهــی بــه ســوی پوشــش همگانــی ســالمت ،از مســیر
آموزشوپــرورش عبــور میکنــد.
بــه گفتــه یزدانپنــاه  47هــزار دانشآمــوز یعنــی معــادل  15درصــد
دانشآمــوزان در اســتان کرمانشــاه ســفیر ســالمت هســتند کــه اگــر
هــر دانشآمــوز هدایــت هفــت نفــر را زیــر پوشــش بگیــرد و آن
را بهدرســتی انجــام دهــد 100 ،درصــد دانشآمــوزان زیــر پوشــش
آموزشهــا قــرار میگیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از معضــالت اصلــی فرزنــدان مــا در جامعــه
رنــج بــردن از مشــکالت دهــان و دنــدان اســت بــر همیــن مبنــا در
حــوزه بهداشــت آن بــا همــکاری علــوم پزشــکی اقداماتــی انجــام
شــده ،افــزود :دانشآمــوزی پیــدا نمیشــود کــه مشــکل دنــدان
نداشــته باشــد کــه البتــه رفــع ایــن مشــکالت نیازمنــد صــرف هزینــه
و تخصیــص اعتبــار اســت.

هاد همب ت
رو مای م شود

در لرستان

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین از رونمایــی طــرح جهــاد همبســتگی ملــی در
لرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،غالمحســین غیــب پــرور در ســفر بــه لرســتان و
بازدیــد از روســتای ســیلزده دمــرود معمــوالن ضمــن تشــکر از همیــاری و کمــک
همــه ایرانیــان و مــردم معتقــد بــه انقــالب اســالمی و دوســتدار مــردم در جریــان
ســیل اخیــر ،اظهــار کــرد :کارهــا خیلــی خــوب پیــش رفتــه و مــا ممنــون مــردم و
پیــش از آن شــاکر خداونــد متعــال هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح جهــاد همبســتگی ملــی را در حــدود  15روز گذشــته در
اســتان گلســتان در آققــال طــرح کردیــم ،تصریــح کــرد :آحــاد مــردم نجیــب و
خــوب مــا کــه در هــر مشــکلی بــه میــدان میآینــد و کمــک میکننــد آن همدلــی
خــود را نشــان میدهنــد اینبــار نیــز همــه میبایســت بــه میــدان بیاینــد.
غیبپــرور بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای اجــرای طــرح همبســتگی ملــی میبایســت
هماهنــگ بــا دولــت عمــل میکردیــم و هماهنگیهــا شــده بــه طــوری کــه بــا
رئیــس بنیــاد مســکن کشــور در خرمآبــاد جلســه داریــم کــه ســازوکار ایــن را
مشــخص کنــد ،تصریــح کــرد :ایــن طــرح عبــارت از همیــن مطلــب اســت کــه
مــردم هــر محــل بــا محوریــت مســجد ،یکخانــه را عهــدهدار شــوند ایــن در حالــی
اســت خانــهای کــه مــا تعریــف کردیــم خانــه  70تــا  80متــری اســت کــه بهراحتــی
هــر محــل میتواننــد بــا کمکهــای خودشــان در ایــن کار خیــر ســهیم شــوند.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا اشــاره بــه اینکــه یــک ســامانه تعریفشــده
کــه آن را بــه لرســتان آوردهایــم ،تصریــح کــرد :اعــالم خبــر در گلســتان بــود امــا
رونمایــی از ایــن ســامانه در لرســتان انجــام خواهــد شــد .امیدواریــم در سرتاســر
اســتانهایی 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  13هــزار و  600مســکن اســت،
اضافــه کــرد :بخشــی را اساســا بایــد از ابتــدا ســاخت و بخشــی نیــاز بــه بازســازی
دارد ولــی بازســازی بهصــورت اساســی اســت.

موز در استان کرما ا س یر س مت ه تند

بــه گــزارش ســروش راســتی :مدیــرکل آموزشوپــرورش
کرمانشــاه گفــت 47 :هــزار دانشآمــوز یعنــی معــادل  15درصــد
دانشآمــوزان در اســتان ســفیر ســالمت هســتند
مجیــد یزدانپنــاه در همایــش ســفیران ســالمت دانشآمــوزی بــا
بیــان اینکــه ســالمتی بهعنــوان ارزش فــردی و اجتماعــی یکــی از
مهمتریــن موضوعــات اســت ،اظهــار کــرد :جامعــه جهانــی بیــش از
هــر چیــز دیگــری بــه ســالمتی مینگــرد و انتظــار مــیرود بــه آن

مواجــه اســت جوانــان مــی تواننــد بــا پشــتکار و همراهــی خــود
نقــش مهمــی بــرای عبــور کشــور از ایــن مقطــع حســاس بــر
عهــده داشــته باشــند.
اســتاندار کردســتان ضمــن تشــویق جوانــان بــه ورود بــه بحــث
تولیــد و توســعه اقتصــادی کشــور در ادامــه گفــت :در ســال
گذشــته اعتبــارات مناســبی در بخــش هــای کشــاورزی و
اشــتغال پایــدار خانگــی و بحــث اشــتغال فراگیرروســتایی در
اســتان پرداخــت شــد کــه قطعــا جوانــان مــی تواننــد بــا ارائــه
ایــده هــای کارآفرینــی خــود از ایــن فرصــت هــا بــرای ایجــاد
بســتر اشــتغال بــه بهتریــن شــیوه ممکــن اســتفاده کننــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ارزش افــزوده بخــش تولیــد
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
تدویــن شــده صــورت گیــرد تــا فعالیــت ایــن ســازمان هــا بــا
موانــع و مشــکالت مواجــه نشــود و افــراد فرصــت طلــب بــه
اســم ســمن هــا نتواننــد فعالیــت غیــر قانونــی داشــته باشــند.
اســتاندار کردســتان در خصــوص امــکان واگــذاری برخــی
از وظایــف دســتگاههای اجرایــی بــه ســازمان هــای مــردم
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
بــرای کمــک بــه فعالیــت ســمن هــا حمایــت خواهــد شــد.
وی ا عــان داشــت :معرفــی ظرفیــت هــا و توانمندیهــای اســتان

از جملــه در بحــث فرهنگــی بــه ســایر اســتانها دراولویــت
برنامــه هــای توســعه همــه جانبــه اســتان بشــمار مــی رود و بــا
جدیــت دنبــال مــی شــود.
مرادنیــا گفــت :در ایــن راســتا بحــث برگــزاری کنگره مشــاهیر
کــرد بــه میزبانــی کردســتان یکــی از برنامــه هــای شــاخص و
فراگیــر فرهنگــی اســتان اســت در اواســط تیرمــاه ســالجاری
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.
اســتاندار کردســتان خواســتار افزایــش تعــداد جلســات هــم
اندیشــی بــا جوانــان و ســازمان هــای مــردم نهــاد بــرای رفــع
موانــع و مشــکالت شــد.
در خاتمــه ایــن جلســه اســتاندار کردســتان ضمــن دســتور
پیگیــری بــرای احــداث خانــه جوانــان ســمن هــا در ادامــه مبلـ
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.
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یزدانپنــاه بــا بیــان اینکــه دانشآمــوزان در فضــای مجــازی
بــا معرفــی جا بههــای گردشــگری اســتان در حــوزه ســفیران
گردشــگری فعالیــت میکننــد ،گفــت :بایــد شــرایطی فراهــم
شــود تــا ســفیران ســالمت دانشآمــوز در ســطح جامعــه و در میــان
مــردم کوچــه و بــازار حضــور یابنــد و آنــان را بــرای بهرهمنــدی
از خدمــات مختلفــی کــه طــی تفاهمنامــهای بــا معاونــت بهداشــتی
منعقــد خواهــد شــد ،هدایــت کننــد.
وی بــا اعــالم اینکــه امــروزه تغذیــه در خرابــی دنــدان دانشآمــوزان
تأثیــر دارد و همچنیــن اســتفاده مکــرر از فضــای مجــازی باعــث
بــروز مشــکالت بینایــی در آنهــا میشــود ،عنــوان کــرد:
درصــورت انجــام اقدامــات مذکــور بــه بخشــی از وظیفــه خــود در
تأمیــن ســالمتی عمــل کردهایــم.
مدیــرکل آموزشوپــرورش اســتان کرمانشــاه بــا تأکیــد بــر اینکــه
دانشآمــوزان فرزنــدان مــا هســتند ،گفــت :اگــر نتوانیــم بهدرســتی
در حــوزه بهداشــت گام برداریــم ،در مناطــق دورافتــاده و محــروم
آســیبهای جدیتــر ایجــاد میشــود.
وی ضمــن اینکــه کمبــود خدمتگــزار را یکــی از مشــکالت
آموزشوپــرورش دانســت کــه بایــد برطــرف شــود ،گفــت :داشــتن
جامعــهای ســالم و پویــا در گــرو برخــورداری از دانشآمــوزان
ســالم اســت.

ارت دید ا د

اســتاندار ایــالم گفــت :خســارت ســیل در  9روســتای ماژیــن و کمیتــه امــداد بیشــترین کمــک بــه مناطــق ســیلزده اســتان ایالم
را داشــته اســت امــا بــا توجــه بــه عمــق خســارات واردشــده در
ســیروان 7هــزار نفــر را در بــر گرفتــه اســت.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،قاســم ســلیمانی دشــتکی در ســیل اخیــر کمــاکان نیازمنــد حمایــت و مســاعدت هســتیم.
دیــدار بــا پرویــز فتــاح ،رئیــس کمیتــه امــداد اظهــار داشــت :اســتاندار ایــالم بــا بیــان اینکــه ،در ســیل اخیــر بــه بخــش
ماژیــن دره شــهر بــا  7هــزار نفــر جمعیــت و  9روســتا در
باالدســت ســد ســیمره خســارات فراوانــی وارد شــده اســت
خاطرنشــان کــرد :اقدامــات پیشــگیرانه و بازدارنــده از خســارت
در ایــالم اعمــال شــد و بعــد از ســیل نیــز بهصــورت ویــژه
مباحــث کمــک بــه ســیلزدگان در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی تقســیم کار درســت را یکــی از نقــاط قــوت ســتاد مدیریــت
بحــران اســتان قبــل و بعــد از ســیل عنــوان و تصریــح کــرد:
در تقســیمبندیهای صورتگرفتــه کمکرســانی در منطقــه
ماژیــن بهعهــده ســپاه قــرار گرفــت کــه ســپاه نیــز عملکــرد
درخشــان و اعمــال مدیریــت درســتی در راســتای ارائــه
خدمــات بــه ســیلزدگان داشــته اســت.

ر ه وی
مدیرعامــل شــرکت پخــش فرآوردههــای نفتــی
منطقــه همــدان گفــت :پارســال  140میلیــون لیتــر
در مصــرف بنزیــن ،همــدان صرفهجویــی شــد.
بــه گــزارش ســروش راســتی :امیــن
پخــش
شــرکت
روســتایی،مدیرعامل
فرآوردههــای نفتــی منطقــه همــدان بــا اشــاره
بــه اینکــه  140میلیــون لیتــر در مصــرف بنزیــن
در اســتان همــدان صرفهجویــی شــد ادامــه داد:
ایــن صرفهجویــی از طریــق تنوعبخشــی بــه ســبد
ســوختی خانوارهــا و جایگزیــن کــردن آن بــا
 CNGمحقــق شــده اســت.
وی افــزود :ســال گذشــته  140میلیــون و 570
هــزار متــر مکعــب ســوخت پــاک در جایگاههــای
اســتان همــدان عرضــه و بــه مصــرف رســید.
مدیرعامــل شــرکت پخــش فرآوردههــای نفتــی
منطقــه همــدان بــا بیــان اینکــه  250نــازل عرضــه
ســوخت گاز طبیعــی فشــرده در  211نــازل فعــال

از دیــدارش توســعه تجــاری بیــن دو کشــور اســت،
اظهــار داشــت :عــراق همــواره از محصــوالت ایرانــی
اســتقبال کــرده چــرا کــه رابطــه عمیــق و با مســئولیتی
بیــن طرفیــن برقــرار اســت.
وی بــا اشــاره بــه حضــور خــود در تهــران در ســفر
نخســت وزیــر عــراق بــه ایــران در هفتــه گذشــته
تصریــح کــرد :در ایــن ســفر جلســاتی را نماینــده
وزارت کشــور داشــتیم کــه طــی آن دو طــرف بــر
رفــع دغدغههــا در تبــادالت مــرزی تاکیــد داشــتند.
االقابــی همچنیــن رســمی شــدن مــرز ســومار در
آینــده نزدیــک را رافــع مشــکالت و دغدغههــای
عــراق عنــوان کــرد و افــزود :عــراق خواهــان توســعه
روابــط  20میلیــارد دالری خــود بــا ایــران اســت.
وی پیشــنهاد داد کــه مســئوالن بازاچــه هــای مــرزی
ســومار و مندلــی عــراق در نشســتی مســائل و
موضوعــات مــورد بحــث را بــه گفتگــو گذاشــته و
بــه نتیجــه و تصمیــم واحــدی در مــورد آن برســند.

اســتاندار ایــالم در ادامــه بــه مشــکل ســیلزدگان بــرای اســتفاده
از تســهیالت اشــاره کــرد و گفــت :بســیاری از منازلــی کــه در
ســیل تخریــب شــده و یــا خســارت دیدهانــد قبــال از تســهیالت
قر الحســنه اســتفاده کردهانــد کــه بــرای بازپرداخــت
تســهیالت مجــدد بــا مشــکل مواجــه هســتند و بایــد در ایــن
خصــوص نیــز تمهیداتــی صــورت گیــرد تــا آنهــا در خصوص
دریافــت مجــدد وام بــا مشــکل روبــهرو نشــوند.
ســلیمانی دشــتکی در ادامــه بــا تــوج بــه خســارت ســیل در
سراســر اســتان افــزود :تمــام اســتان ایــالم درگیــر ســیل بــود و
خســارت دیــد امــا در اســتان دو منطقــه بحرانــی داشــتیم کــه
نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت.
وی ادامــه داد :در ایــن مناطــق ســیلزده عــالوه بــر خســاراتی
کــه بــه منــازل ،مــزارع و باغــات و اشــتغال آنهــا وارد شــده
مشــکالتی را نیــز بهوجــود آورده کــه بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد.

میلیون لیتر بن ین در استان همدان
اســت افــزود :بــه طــور میانگیــن طــی ســال
گذشــته از هــر نــازل  732هــزار متــر مکعــب
ســوخت بــه کپســول خودروهــا تزریــق شــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین میــزان ســوخت
 CNGتحویلــی در ســال  97بــه ناحیــه مرکــزی
(همــدان ،فامنیــن و قهاونــد) اختصــاص یافتــه
اســت بیــان کــرد :در ایــن جایگاههــا بیــش از
 64میلیــون متــر مکعــب حــدود  40درصــد از
رقــم کلــی را شــامل میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در 47
جایــگاه منطقــه همــدان ســوخت گاز طبیعــی
فشــرده عرضــه میشــود افــزود :از ایــن تعــداد
 24جایــگاه تــک منظــوره ( )CNGو  23جایــگاه
دیگــر دومنظــوره (فــرآورده مایــع و )CNG
اســت.
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ام هی کار ری از و ادارترین ق رها به مهوری اس م بود و ه ت

مســئوالن کشــور و سیاستســازان و مجریــان سیاســتها بایــد
قــدر جامعــهی کارگــری را بداننــد و بــه مســائل اساســی
آنهــا همچــون امنیــت شــغلی ،احتــرام بــه کارگــر و موضــوع
دســتمزد کارگــران ،توجــه صحیــح و دقیقــی داشــته باشــند.
بــه گــزارش ســروش راســتی  :حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در آغــاز هفتــهی کار و
کارگــر در دیــدار هــزاران نفــر از کارگــران صنایــع مختلــف،
کار جهــادی و بیوقفــه را از شــرایط مهــم رونــق تولیــد و
تحقــق راهبــرد عزتآفریــن اقتصــاد مقاومتــی خواندنــد و
بــا تأکیــد بــر لــزوم رســیدگی بــه مســائلی همچــون امنیــت
شــغلی و مــزد و احتــرام بــه کارگــران ،افزودنــد :دشــمن
بــرای بــه زانــو درآوردن ملــت ایــران بــر فشــار اقتصــادی
متمرکــز شــده اســت امــا بدانــد ایــن ملــت هیــچگاه بــه زانــو
درنمیآیــد و ضمــن اســتفاده از فرصــت تحریــم بــرای رشــد
و شــکوفایی ،دشــمنیهای آمریــکا را بیپاســ نمیگــذارد.
رهبــر انقــالب اســالمی دیــدار امســال بــا کارگــران را بــا
توجــه بــه ســال «رونــق تولیــد» ،دارای اهمیــت بیشــتری
دانســتند و بــا تشــبیه کار بــه بهــار بهعنــوان زمینــهای بــرای
بــروز ظرفیتهــا و اســتعدادها گفتنــد :کار یــک ارزش واال
اســت و ایــن موضــوع بایــد بــه یــک فهــم عمومــی در جامعــه
تبدیــل شــود تــا جایــگاه ارزشــمند کارگــر نیــز شــناخته
شــود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای یکــی از عوامــل تحقــق رونــق
تولیــد را کار جهــادی و فوقالعــاده دانســتند و افزودنــد:
رونــق تولیــد یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد مقاومتــی
اســت و اگــر اقتصــاد مقاومتــی محقــق شــود ،تصمیمهــای
ســردمداران آمریکایــی و صهیونیســتی دربــارهی نفــت و
مســائل اقتصــادی دیگــر ،تأثیرگــذار نخواهــد بــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد« :رونــق تولیــد»« ،حمایــت از
کاالی ایرانــی»« ،تحــرک کاری» و «اقتصــاد مقاومتــی»
در واقــع زمینهســاز عــزت ملــی و نفو ناپذیــری در برابــر
تصمیمهــای بیگانــگان خواهــد شــد.

ا ای

رهبــر انقــالب اســالمی بــا تأکیــد بــر اینکــه عــزت ملــی
یکــی از اولویتهــا و مســائل اصلــی هــر ملتــی اســت ،گفتنــد:
ملتهــا هیــچگاه راضــی نخواهنــد شــد تــا تحــت تأثیــر و نفــو
تصمیمــات دشــمنان خــود قــرار گیرنــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه ادعاهــای مقامــات
آمریکایــی و صهیونیســتی ،افزودنــد :آنهــا میگوینــد دشــمن
نظــام جمهــوری اســالمی هســتیم و بــا ملــت ایــران دشــمنی
نداریــم امــا دشــمنی بــا جمهــوری اســالمی ،دشــمنی بــا
ملــت ایــران اســت زیــرا جمهــوری اســالمی بــه کمــک و
مــدد مــردم برپاســت و اگــر کمــک مــردم نبــود ،جمهــوری
اســالمی نبــود.
ایشــان بــا اشــاره بــه توطئههــای گوناگــون دشــمنان ملــت
ایــران در چهــل ســال گذشــته از جملــه تمرکــز بــر موضــوع
کار و کارگــر و شکســت ایــن تالشــها ،تأکیــد کردنــد:
ملــت ایــران بویــژه کارگــران در همــهی ایــن مــوارد ،بــر
دهــان دشــمن زدنــد و او را مأیــوس کردنــد.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا تأکیــد بــر اینکــه جامعــهی
کارگــری از وفادارتریــن قشــرها بــه جمهــوری اســالمی
بــوده و هســت ،افزودنــد :مســئوالن کشــور و سیاستســازان
و مجریــان سیاســتها بایــد قــدر جامعــهی کارگــری را بداننــد
و بــه مســائل اساســی آنهــا همچــون امنیــت شــغلی ،احتــرام
بــه کارگــر و موضــوع دســتمزد کارگــران ،توجــه صحیــح و
دقیقــی داشــته باشــند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در همیــن زمینــه گفتنــد :بعضــی
خریــداران کارخانههــا بــا از بیــن بــردن کارخانــه ،فــروش
تجهیــزات آن ،و تبدیــل کــردن زمیــن کارخانــه بــه بــرج،
سو اســتفاده میکننــد کــه همــهی مســئوالن در ســه قــوه،
بایــد بــا اینگونــه مســائل مقابلــهی جــدی کننــد.
ایشــان واردات بیرویــه را از دیگــر مســائلی برشــمردند
کــه بــه تولیــد داخــل و کارگــر ایرانــی ضربــه وارد میکنــد
و افزودنــد :در زمینــهی مقابلــه بــا واردات بیرویــهی
کاالهــای خارجــی ،مقــررات ســختی وجــود دارد امــا ایــن

سرا ه ورزش شهرو دان همدا

مدی ــرکل ورزش و ج وانــان اســتان هم ــدان گفــت :س ـرانه ورزش ــی
ه ــر شــهروند همدان ــی  72ســانتی مترم ربــع اســت.
ب ــه گزارش س ــروش راســتی ،محس ــن جهانش ــیر مدی ــرکل ورزش
و ج وانــان همــدان در نشســت بــا ســازمانهای مــردم نهــاد و
هیاتهــای ورزش ــی اســتان هم ــدان گفــت :س ـرانه ورزش ــی ه ــر
شــهروند همدان ــی قب ــل از انقــالب  6.81ســانتی مت ــر ب ــود کــه ب ــا
افزایــش فضاهــای ورزش ــی در  40ســال اخی ــر ام ــروز ســهم ه ــر
شــهروند همدانــی از ســرانههای ورزشــی بــه  72ســانتی متــر
رس ــیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد ورزش اســتان در مســابقات بیــن
المللــی گفــت:در ایــن رقابتهــا  12ورزشــکار داشــتیم کــه
موفــق بــه کســب  12نشــان رنگارنــگ شــدند.
مدیــرکل ورزش و ج وانــان همــدان ادامــه داد :همچنیــن 106
ورزشــکار همدانــی ســال گذشــته عضــو تیــم ملــی شــدند و
یکصــد می زبان ــی کش ــوری و  6می زبان ــی بی ــن الملل ــی را داشــتیم.
جهانش ــیر ب ــا اشــاره ب ــه وضعی ــت مطل ــوب فعالی ــت ســازمانهای
مــردم نهــاد زیــر پوشــش ایــن دســتگاه اج رایــی گفــت:
ســمنهای ایــن اســتان اواخــر ســال قبــل وارد باشــگاه 100
تاییهــا شــدند و اکنــون  107ســازمان مــردم نهــاد در ســطح
اســتان فعالیــت دارنــد.

وی بیــان کــرد :تامیــن اعتبــار بــرای ســاخت فضــای خانــه
جــوان و دفتــر مشــترک هیاتهــای ورزشــی اســتان و نیــز
افزایــش اعتب ــار بخــش ج وانــان از نیازهــای دســتگاه ورزش ب ــه

بر اری ا تخابات استا م ل
بررس م ایا و م ایب

بــه گ ـزارش س ــروش راســتی :نماینــدگان مجل ــس ش ــورای اســالمی
درنشســت علنــی ســوم اردیبهشــت  98در ج ریــان بررســی طــرح
اصــالح مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی،
تبصــره  2مــاده  8ایــن طــرح را اصــالح کردنــد.
شــمارش و تجمیــع آرای نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای
اســالمی بــه ص ــورت اســتانی بص ــورت تناس ــبی و بــا ش ـرایط زی ــر
اســت
 -1از ه ــر ح ــوزه انتخابی ــه فرع ــی صرفــا نامــزد یــا نامزدهای ــی کــه
حداقــل  15درصــد از آرای صحیــح ماخــو ه آن حــوزه را کســب
کردهانــد مج ــاز بــه کس ــب ح ــوزه اســتانی و تناس ــبی م ــی باشــند.
 -2درصــد کســب آرای فهرســتهای احــزاب ،جبهــه هــا و
نامزدهــای مس ــتقل از کل آرای صحی ــح ماخ ــو ه در ح ــوزه انتخابی ــه
اصلــی ،مــالک تخصیــص کرســی در مجلــس شــورای اســالمی
می باشــد.
 -3پ ــس از تعیی ــن ســهم ه ــر فهرســت و نامزدهــای مس ــتقل کــه
کرس ــی بــه آنهــا تعلــق گرفتــه اســت ،بــه ت رتی ــب ه ــر نامــزدی کــه
باالت ریــن آرا را در ســطح حــوزه انتخابیــه اصلــی بــه دســت آورده
اســت ،تــا ســقف ســهم هــر فهرســت از کرســی هــا بــه عنــوان
نماینــده حــوزه انتخابیــه فرعــی بــه مجلــس شــورای اســالمی راه
می یابــد.
در تبصــره  2ایــن مــاده آمــده اســت کــه چنــان چــه در حــوزه
انتخابی ــه فرع ــی هی ــچ یــک از نامزدهــا نصــاب  15درصــد از آرای
صحی ــح ماخ ــو ه را کس ــب ننمایــد ،انتخابــات فقــط در هم ــان حوزه
بــه صــورت دو مرحلــه ای برگــزار خ واهــد شــد .در ایــن صــورت
بــه تع ــداد دو ب راب ــر نماینــدگان م ــورد نی ــاز از بی ــن نامزدهای ــی کــه
بیشــت رین آرا را در مرحلــه اول کســب کردهانــد ،بــرای حضــور در
انتخابــات مرحلــه دوم معرف ــی میش ـوند و در صورت ــی کــه تعــداد
نامزدهــای باقــی مانــده کمتــر از دو ب رابــر مذکــور باشــد ،تمــام
نامزدهــا ب ـرای حض ــور در مرحلــه دوم انتخابــات معرف ــی م ــی گردنــد
و نامــزد و یــا نامزدهای ــی کــه باالت ریــن رای در هم ــان ح ــوزه انتخابی ــه
فرعــی را کســب کننــد تــا ســقف کرســیهای باقــی مانــده بــه
مجل ــس ش ــورای اســالمی راه م ــی یابنــد.
طب ــق ایــن مص وبــه وزارت کش ــور بــا هماهنگ ــی ش ــورای نگهب ــان،
زمــان انج ــام مرحلــه دوم انتخابــات را ظ ــرف مــدت یــک مــاه پس از
اعــالم نتیج ــه مرحلــه اول و تایی ــد جهــت انتخابــات توســط ش ــورای
نگهب ــان تعیی ــن و اعــالم میکنــد.
در تبصــره  7ایــن مــاده نیــز آمــده اســت در صورتــی کــه ســهم
کرس ــی هــای اختصــاص یافتــه بــه فهرســتها و نامزدهــای مس ــتقل
بــه ص ــورت اعشــاری درآیــد کرس ــی هــا متناســب بــا ارقــام صحی ــح
توزیــع میشــود و کرســی هــای مــازاد بــه ت رتیــب بــه باالت ریــن
اعشــار اختصــاص مییابــد .طب ــق تبص ــره ایــن مــاده آرای ه ــر نامــزد
شــامل آرای ــی اســت کــه بــه ص ــورت منف ــرد کس ــب ک ــرده و یــا از
ط ریــق فهرســتهای انتخاباتــی موضــوع ایــن قانــون بــه وی ارائــه
شــده است.

مزای ا و م ای ب اس تانی ش دن انت اب ات مجل س
چیس ت
تج ربیــات گذشــته نشــان میدهــــد اســتانی شــدن انتخابــات
مجلــس ،باعـــث تشـــدید دو قطبیهـــای مختلـــف سیاســـی،
مذهبــی و نــژادی میشــود ،دوقطبیهایــی کــــه میت وانــــد
شــــروعکننده تخ ریبهــا و تهدیدهــا و ف ریبهــا بــــاشد.
بررســی طــرح اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس ســابقه تــالش
بــرای تغییــر در نظــام انتخابــات ،در مجالــس ششــم ،هشــتم و
نه ــم وج ــود داشــته کــه ه ــر ب ــار ب ــه دلی ــل ای ـرادات وارده از س ــوی
نماینــدگان و ی ــا اعضــای ش ــورای نگهب ــان ب ــه ثم ــر نرس ــیده اســت.
از گفتگ ــو ب ــا کارشناســان و صاحبنظ ـران ایــن موض ــوع دریافتی ــم
کــه ایــن ط ــرح بخــش کوچک ــی از طرح ــی جامعت ــر جهــت بهب ــود
نظــام انتخابات ــی و تغیی ــر رویک ــرد نماینــدگان از ســطوح محل ــی ب ــه
ســطوح مل ــی اســت کــه ســایر بخشهــای آن نظی ــر ط ــرح جامــع
مدی ریــت شــهری بنــا ب ــه دالیل ــی از س ــوی نماینــدگان نادیــده گرفته
شــده اســت.
هــدف اصلــی ایــن طــرح تغییــر رویکــرد و نــگاه نماینــدگان از
ســطوح جزئــی و محلــی بــه ســطوح ملــی و کالن اســت کــه
بــه وســیله حــذف دغدغههــای شهرســتانی و محلــی محقــق
می شــود.
ابتدائــا ب ــه ص ــورت م ــوردی ابع ــاد مثب ــت و منف ــی ط ــرح مذک ــور
آورده میشــود و در ادامــه بــه تشــریح کلــی ایــن مــوارد
می پردازیــم.
نبههای م بت:
- 1پرداختــن نماینــدگان ب ــه بررس ــی ام ــور مل ــی و پرهی ــز از ص ــرف
اوقــات نمایندگ ــی ب ـرای ام ــور جزئ ــی و جایگزیــن ک ــردن ب رنامــه
مح ــوری ب ــه ج ــای شــخص مح ــوری.
- 2تق ویت فرهنگ تحزب
- 3ارتقــای ســطح کیفــی و افزایــش کارایــی مجلــس از ط ریــق
ایجــاد امــکان انتخــاب داوطلبــان شــاخصتر بــا صالحیتهــای
ب رت ــر
- 4کاهش تخلفات و برخی بیاخالقیهای انتخاباتی
تشریح نبههای م بت:
 بــا توجــه بــه ضعــف ســاختاری و نبــود قــدرت کافــی بــراینماینــدگان ش ــورای شــهر ،نماینــدگان مجب ــور شــده انــد کــه عــالوه
ب ــر وظایــف قان ون ــی و نظارت ــی خ ــود ،ب ــه انج ــام کارهــای اج رای ــی
در ســطح ح ــوزه انتخابی ــه خ ــود بپردازنــد کــه همی ــن ام ــر س ــبب
میش ــود گاهــا از وظایــف نظارت ــی خ ــود ب ــاز بماننــد و ی ــا نت واننــد
نس ــبت ب ــه مس ــائل مختلــف نــگاه مل ــی داشــته باشــند.
 بــا توجــه بــه اینکــه هزینههــای تبلیغاتــی بــه علــت گســترشحــوزه انتخابیــه افزایــش مییابــد ،گ رایــش بــه احــزاب جهــت
مدی ریــت هزینههــا و ایجــاد ســاختاری بــرای معرفــی بهتــر خــود
افزایــش مییابــد .در ایــن قضیــه ،معرفــی افــراد مســتقل بــه
ص ــورت تک ــی ،در ســطح کل اســتان غیرممکــن اســت؛ لــذا اف ـراد
ه ــم نظ ــر مجب ــور میش ـوند تجمی ــع ش ـوند تــا بت واننــد بهت ــر خ ــود

ضوابــط بایــد بــا قاطعیــت اجــرا شــوند.
رهبــر انقــالب اســالمی گفتنــد :تحریمهــا اگرچــه در برخــی
مــوارد ،زمینهســاز بــروز مشــکالت میشــوند امــا اگــر بــا آنهــا
مقابلــهی صحیــح و منطقــی شــود ،بــه نفــع کشــور خواهــد
بــود زیــرا تحریمهــا موجــب تکیــه بــر تــوان ،ظرفیــت و
ابتکارهــای داخلــی خواهــد شــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه توطئههــای
مختلــف و نــاکام دشــمنان در چهــل ســال اخیــر علیــه «ملــت
ایــران ،انقــالب اســالمی و نظــام جمهــوری اســالمی» تأکیــد

ویــژه در امــور ج وانــان اســت.
مدیــرکل ورزش و ج وانــان همــدان بــا اشــاره بــه فعالیــت 86
هــزار و  500ورزشــکار بیمــه شــده گفــت :ایــن تعــداد پنــج
درصــد جمعیــت اســتان را تشــکیل میدهنــد و زیــر پوشــش
 47هی ــات اســتانی و  329هی ــات شهرســتانی فعالی ــت میکننــد.
جهانشــیر ادامــه داد :برخــورداری از  101تیــم در لیگهــای
کشــوری نیــز از دســتاوردهای ورزش اســتان در ســال گذشــته
ب ــود.
وی ب ــا اشــاره ب ــه وضعی ــت طرحهــای عم ران ــی ورزش ــی هم ــدان
گفــت :امس ــال  20ط ــرح ورزش ــی در نقــاط مختلــف اســتان به ــره
بــرداری میشــود.
جهانشــیر افــزود :برخــی از طرحهــای ورزشــی اســتان همــدان
م رب ــوط ب ــه  20ســال گذشــته اســت کــه ب ـرای به ــره ب ــرداری از
آنــان ک ــم کاری شــده ب ــود و انتظــار داری ــم ب ــا حمایــت وزارت
ورزش و مســئوالن اج رایــی اســتان بت وانیــم طرحهــای باقــی
مانــده را تکمیــل و بــه بهــره برداریبرســانیم.
مدیــرکل ورزش و ج وانــان همــدان بیــان کــرد :همزمــان بــا
به ــره ب ــرداری از ایــن طرحهــای ورزش ــی ،جمعی ــت ورزشــکاران
ســازمان یافتــه ایــن اســتان در ســال ج ــاری ب ــه یکصــد هـزار تــن
خ واهــد رس ــید.
جهانشــیر در پایــان گفــت :هــدف مــا حضــوری موفــق در
رقابتهــای  2020و  2022اســت تــا بت وانی ــم حداکث ــر ورزشــکار
را بــا خــوش رنگت ریــن مدالهــا داشــته باشــیم.

را تبلی ـ کننــد.
 بــا اج رایــی شــدن طــرح و اتــکای نماینــدگان بــه لیســتها واینکــه حوزههــای انتخابی ــه گس ــترش یافتهانــد ،دیگ ــر جابهجای ــی
افــراد جهــت ری دادن بــه یــک نامــزد در یــک شــهر تأثیــری
نخ واهــد داشــت .همچنی ــن کارهــای غی راخالق ــی نظی ــر شــام دادن
و… بــرای یــک نماینــده خــاص نمیت وانــد تأثیــری بــر نتیجــه
بگــذارد.
نبههای منفی:
- 1جدا شدن بدنه مردم از الیههای باالی حاکمیت.
- 2کاهــش اتــکای ری نماینــدگان بــه شهرســتانهای کوچــک
و روســتاها
- 3کاهش مشارکت مردم
- 4پررنــگ کــردن دع واهــای قومیتــی و ایجــاد دوقطبیهــای
سیاســی ،مذهبــی و قومیتــی در ســطح اســتان بــه علــت
حیثیتیتــر شــدن انتخابــات.
- 5کاهــش قــدرت تحلیــل مــردم و عــدم شــناخت نماینــدگان
بــه دلیــل گســترده شــدن حوزههــای انتخابیــه و افزایــش تعــداد
کاندیدا هــا
- 6افزایــش چشــمگیر نقــش تبلیغــات ب ــه دلی ــل کاهــش قــدرت
تحلی ــل م ــردم
- 7افزایش هزینه ی انتخابات ب رای کاندیداهای مستقل
- 8تحمیل هزینه باال در صورت ابطال انتخابات
- 9کاهش امکان ورود نخبگان نوظهور
- 10افزایــش قــدرت لیســتها و بــاال رفتــن احتمــال فســاد در
انتخــاب افــراد لیســت
- 11نرسیدن به هدف نهایی طرح
- 12کاهش پشت وانه مردمی مجلس و درجه نمایندگی
تشریح نبههای منفی:
 محــدود بــودن دیــد نماینــدگان ،یــک مشــکل واقعــی اســت،ول ــی ط ــرح مطرحشــده کــه در واقــع ح ــذف دسترس ــی م ــردم ب ــه
الیههــای بــاالی حکومتــی بــدون ارائــه جایگزینــی بــرای ایــن
مهــم اســت تنهــا پــاک کــردن صــورت مســئله میباشــد.
بــه دلیــل افزایــش دغدغــه نماینــدگان بــه ســطوح ملــی عمــال
ســاختاری کــه واســطهای  4بررس ــی ط ــرح اســتانی شــدن انتخاب ــات
مجلــس بیــن مــردم و مســئ ولین باالدســتی باشــد وجــود نداشــته
کــه در نتیج ــه باعــث ج ــدا شــدن بدنــه ی م ــردم از الیههــای ب ــاالی
حاکمیــت میشــود.
 بــا اســتانی شــدن انتخابــات بــه دلیــل گســترش حوزههــایانتخابی ــه تع ــداد نامزدهــا ب ــه ط ــور چشــمگیری افزایــش مییابــد.
ایــن افزایــش تع ــداد نامزدهــا فرآینــد شــناخت را ب ـرای م ــردم بس ــیار
زمانب ــر و پرهزینــه ک ــرده و درنتیج ــه کمت ــر کس ــی ب ــه س ـرا ایــن
موض ــوع م ــیرود.
از طرف ــی ازآنجاکــه امــکان شــناخت کاندیداهــا ب ــه علــت تع ــدد
زیــاد در ســطح اســتان غیرممکــن اســت افــراد جــوان نخبــه و
کارآمــد کــه بــه تازگــی پــا بــه ایــن عرصــه گذاشــته انــد بــه
ص ــورت مس ــتقل ت ـوان رقابــت ب ــا ســایر کاندیدهــا را ندارنــد و ب ــه
حاشــیه رانــده میشــوند.
 ایــن ط ــرح ب ــه ط ــور فاحش ــی باعــث کم رنــگ شــدن نقــش آراشهرســتانها نســبت بــه م راکــز اســتان میشــود .آمارهــا نشــان
میدهــد در  22اســتان ،دومیــن شــهر پرجمعیــت اســتان کمتــر
از  10درصــد جمعیــت کل اســتان را شــامل میشــود همچنیــن
در  12اســتان ،مرکــز اســتان بیــش از  5ب رابــر شــهر دوم اســتان
جمعیــت دارد.
ایــن دو آمــار بــه خ وبــی نشــان میدهــد ســایر شــهرهای اســتان
نمیت واننــد نقــش م ثــری در نتیجــه انتخابــات داشــته باشــند؛
درواقــع ح ــق تصمیمگی ــری م ــردم شــهر درب ــاره خودشــان از آنهــا
ســلب میش ــود .ب ــه عن ـوان مثــال اگ ــر دو کاندیــدا در یــک ح ــوزه
انتخابی ــه یک ــی  30درصــد آرا و دیگ ــری  15درصــد آرا را کس ــب
ک ــرده باشــد ،کاندیدای ــی ب ــه عن ـوان نماینــده انتخــاب میش ــود کــه
ری بیشــتری در اســتان آورده باشــد و عم ــال ری بخــش اعظم ــی از
م ــردم ح ــوزهی انتخابی ــه مذک ــور ،نادیــده گرفتــه میش ــود.
تحــت ایــن شــرایط تعــداد زیــادی از افــراد شــرکت کننــده ری
خ ــود را ب ــی اث ــر دیــده کــه در نتیج ــه موجــب س ــرخوردگی ایــن
افــراد و عــدم شــرکت در دور بعــدی انتخابــات میشــود.
 در جمه ــوری اســالمی ای ـران تن ــوع قومیت ــی زی ــادی در اســتانهاوج ــود دارد و اغلــب در ه ــر اســتان جمعی ــت یــک قومی ــت ب ــر
ســایر قومیتهــا غلب ــه دارد .ب ــا اســتانی برگ ـزار شــدن انتخاب ــات،
قومیــت غالــب پیــروز نهایــی انتخابــات اســت کــه ایــن مســئله
موجــب تشــدید اختالفــات و دع واهــای قومــی قبیلــهای شــده و
ازآنجاکــه نســبت جمعیتــی در شــهرها ثابــت اســت ،جمعیــت
مغلــوب ســرخورده میشــود.

کردنــد :آمریکاییهــا بــا تمرکــز بــر مســائل اقتصــادی بــه
دنبــال بــه زانــو درآوردن ملــت ایــران هســتند امــا بداننــد ایــن
حرکــت اخیــر آنــان نیــز نــاکام میمانــد و ملــت بــزرگ و
عزیــز ایــران در مقابــل شــیطان بــزرگ هیــچگاه بــه زانــو در
نخواهــد آمــد.

رهبــر انقــالب اســالمی دربــارهی تــالش آمریــکا بــرای
مســدود کــردن راههــای صــادرات نفــت ایــران ،افزودنــد:
ملــت فعــال و مســئوالن هوشــیار ایــران نشــان دادهانــد اگــر

همــت کننــد همــهی بنبســتها را میشــکنند و قطعــا ایــن
تــالش آمریکاییهــا هــم بــه جایــی نمیرســد و جمهــوری
اســالمی هــر مقــدار الزم داشــته باشــد و اراده کنــد ،نفــت
صــادر خواهــد کــرد.
ایشــان بــا یــادآوری یــک نکتــهی مهــم خطــاب بــه دشــمنان
ملــت ایــران تأکیــد کردنــد :بدانیــد دشــمنیهای شــما
بیپاســ نخواهــد مانــد و ملــت ایــران ،ملتــی نیســت کــه
علیــه او کار و توطئــه کننــد و او بنشــیند و تماشــا کنــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در نکتــهای دیگــر در زمینــهی
تشــدید فشــارهای نفتــی آمریــکا ،گفتنــد :کاهــش وابســتگی
بــه فــروش نفــت را قــدر و نوعــی فرصــت میدانیــم و از
آن بــرای تکیــهی بیشــتر بــر تواناییهــای داخلــی اســتفاده
میکنیــم.
رهبــر انقــالب ،تواناییهــای ملــت ایــران و جوانــان پرتــالش
و خوشاســتعداد میهــن را بســیار فراتــر از وضــع فعلــی
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد :بایــد فرهنــگ کار و تولیــد
و تــالش را ترویــج دهیــم و روحیــهی انتظــار بــرای ثــروت
بــادآورده را از بیــن ببریــم و روشــهایی شــبیه بختآزمایــی
را ترویــج نکنیــم کــه دســتگاههای مختلــف از جملــه
صداوســیما بایــد متوجــه ایــن معنــا باشــند.
ایشــان بــا اســتناد بــه آیــهی شــریفهی قــرآن کریــم ،دســتاورد
حقیقــی انســان را حاصــل ســعی و تــالش او برشــمردند
و افزودنــد :رشــد فــرد و جامعــه در گــرو اراده و همــت
و تــالش اســت و جوامعــی کــه در دنیــا از لحــاظ مــادی
رشــد کردهانــد ،بــر اثــر همیــن عوامــل بــوده اســت چراکــه
خداونــد وعــده داده بــه کســانی کــه بــرای دنیــا هــم کار
میکننــد ،کمــک خواهــد کــرد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای« ،رفــاه ملــت» و «رشــد
اقتصــادی ،فنــاوری و علمــی» را در کنــار «معنویــت و
پیشــرفت اخالقــی» ،از اهــداف اصلــی نظــام اســالمی
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد :تحقــق ایــن اهــداف بــه کار
و تــالش مســتمر نیــاز دارد.

ک ت همدان مدیون پی
با ت ربه است

رئیــس هیــات کشــتی اســتان همــدان گفــت :کشــتی
همــدان مدیــون پیشکســوتان موفــق و بــا تج ربــه اســت.
بــه گــزارش ســروش راســتی،حمیدرضا یــاری ،رئیــس
هی ــات کشــتی هم ــدان در گفتگ ــو ب ــا خب رنــگار مــا افــزود:
پیشکس ـوتان پای ــه گــذار موفقی ــت کشــتی اســتان در ســال
هــای گذشــته بودنــد امــا بایــد توجــه داشــت کــه تــداوم
مس ــیر افتخارآف رین ــی نی ــاز ب ــه به ــره منــدی از تج رب ــه آنهــا
دارد.
وی اضافــه کــرد :تج ربــه پیشکســوتان در عرصــه هــای
مختلــف مدی ریت ــی و فن ــی م ــی ت وانــد راهگشــای خیل ــی
از مس ــائل باشــد و اول ویــت هی ــات کشــتی هم ــدان ایج ــاد
فضــای تعاملــی و همدلــی بیــن تمامــی اقشــار جامعــه
کشــتی اســتان اســت.
ی ــاری ب ــا تاکی ــد ب ــر اینکــه نبایــد از جایــگاه پیشکس ـوتان
کشــتی غافــل شــد ،گفــت :از پیشکس ـوتان م ــی خ واهی ــم
در مس ــایل فن ــی و مدی ریت ــی مشــاوره الزم را بدهنــد.
وی از اعضــای ایــن نشســت بــه عنــوان هیــات رئیســه

وتان مو

نوار شهرو د بر ید همدان

عبــاس صوفــی افــزود :همــدان سرشــار از شــهروندان برگزیــده
اســت و الزم میدانیــم 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
شــهر همــدان دارای مردمانــی بــا فرهنــگ بســیار غنــی اســت،
خاطرنشــان کــرد :ایــن اتفاقــات ســبب بالندگــی شــهر همــدان
در دنیــا میشــود.
نائــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر همــدان نیــز بــا تأکیــد بــر
تــالش و برنامهریــزی همــه جانبــه در راســتای برگــزاری هرچــه
باشــکوهتر دومیــن جشــنواره شــهروند برگزیــده ،گفــت :انتظــار
مــیرود نشســتها منظــم و منســجم برگــزار شــود تــا بتوانیــم از
ایــن فرصــت در اجــرای هرچــه بهتــر جشــنواره اســتفاده الزم را
داشــته باشــیم.
حمیــد بادامــی نجــات افــزود :از هــم اکنــون بایــد نســبت بــه
اطــالع رســانی و تبلیغــات جشــنواره شــهروند برگزیــده در شــهر
اقــدام شــود.
وی بیــان کــرد :همچنیــن زمــان ثبــت نــام و ارســال مــدارک
هرچــه ســریعتر مشــخص شــود تــا شــهروندانی کــه از معیارهــا
و شــاخصهای در نظــر گرفتــه شــده مطابــق بــا آییــن نامــه
برخــوردار هســتند ،اقــدام الزم را داشــته باشــند.
بادامــی نجــات اضافــه کــرد :نســبت بــه انتخــاب اعضای شــورای
سیاســتگذاری اقــدام و نشســتهای تخصصــی و اجرایــی نیــز
بــه صــورت منظــم و برنامــه محــور انجــام شــود.

ا رای ساما ه های مهار ت
رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی همــدان گفــت:
بــا امضــای تفاهمنامــه بیــن ایــن ســازمان و ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان همــدان ضوابــط و نحــوه طراحــی و اجــرای ســامانه
های مهار آتش ساختمانها تدوین شد.
بــه گــزارش ســروش راســتی:محمدرضا بیاناتــی بــا اشــاره بــه
اینکــه اجــرای همــه ضوابــط و الزامــات ایــن تفاهــم نامــه بــرای
ســاختمانهایی کــه پروانــه ســاختمانی ودســتورالعمل ایمنــی
دریافــت کننــد اجبــاری اســت افــزود :تــا زمــان تدویــن مقــررات
ملــی مرتبــط ،مــالک و مبنــای کار طراحــی ،نظــارت و اجــرای
ســامانه هــای مهــار آتــش ســاختمانها ایــن تفاهــم نامــه خواهــد بــود.

و

کشــتی اســتان هم ــدان ی ــاد ک ــرد و گفت :پیشــنهادهای
ســازنده و تخصص ــی کــه بت وانــد در توســعه و اعتــالی
کشــتی اســتان نقــش آف رین ــی کنــد ،ب ــه ط ــور قطــع ب ــه
اج ـرا گذاشــته م ــی ش ــود.
رئیــس هیــات کشــتی همــدان بــا تاکیــد بــر لــزوم
همدلــی و تعامــل خانــواده کشــتی ایــن اســتان
خاط رنشــان ک ــرد :ایج ــاد ایــن همدل ــی ،کشــتی هم ــدان
را در مس ــیر موفقی ــت ق ـرار م ــی دهــد و باعــث رس ــیدن
ب ــه قلــه هــای افتخــار م ــی ش ــود.
وی افــزود :هــدف مــا رس ــیدن ب ــه رده نخس ــت کشــتی
کشــور و تصاحــب مــدال هــای خــوش رنــگ بیــن
الملل ــی اســت امــا بایــد توج ــه داشــت کــه ایــن مه ــم
بــدون تــالش هم ــه جانب ــه ،اتح ــاد خان ـواده کشــتی و
پرهی ــز از مس ــایل حاش ــیه ای امــکان پذی ــر نیس ــت.
کشــتی همــدان نزدیــک بــه پنــج هــزار ورزشــکار و
م ربــی ســازمان یافتــه دارد.

از الیت دبیر ا ه دومین

نخســتین نشســت شــورای سیاســتگذاری شــهروند برگزیــده
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 برنامهریــزی
در راســتای برگــزاری هرچــه باشــکوهتر دومیــن جشــنواره
شــهروند برگزیــده تأکیــد کــرد.

ایشــان گفتنــد :هــدف از بیــان گام دوم ایــن بــود کــه بایــد
بــا همــان انگیــزه و همــت بلنــدی کــه کشــور را از زیــر لگــد
مســتکبران خــارج کــرد ،بــه حرکــت پرشــور بــرای رســیدن
بــه قلههــای بلنــد پیشــرفت و عــزت ادامــه داد.
رهبــر انقــالب ،جوانــان باانگیــزه ،تحصیلکــرده و پرتــالش
را محــور دســتیابی کشــور بــه آینــدهی روشــن دانســتند و
افزودنــد :بــه فضــل الهــی مجموعههــای گوناگــون و غالبــا
جــوان در سراســر ایــران عزیــز مشــغول فعالیــت هســتند تــا در
پرتــو حرکتــی عظیــم ،ملــت ایــران بــه قلههــای رفیــع عــزت
مــادی و معنــوی برســد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه عصبانیت دشــمن از
تــالش و یکپارچگــی ملــت ایــران افزودنــد :در همیــن بــالی
طبیعــی ســیل ،بــا وجــودی کــه کســی ملــت را بــه صحنــه
دعــوت نکــرد ،مــردم همچــون ســیل بــه کمــک ســیلزدهها
رفتنــد و جوانــان از سراســر کشــور بــه کمــک مــردم و
جوانــان محلــی شــتافتند کــه ایــن وحــدت و همــدردی و
تــالش ملــی ،بســیار مهــم و نویددهنــدهی آینــدهای خــوب
خواهــد بــود.
رهبــر انقــالب در پایــان سخنانشــان تأکیــد کردنــد:
همانگونــه کــه اخیــرا گفتــه شــد ،تالشــهای دشــمنان،
آخریــن نفســهای دشــمنی آنــان اســت و دشــمنان ســرانجام
از خصومــت علیــه ملــت ایــران خســته خواهنــد شــد امــا ایــن
ملــت از کار و تــالش و پایــداری و پیشــرفت هیــچگاه خســته
نخواهــد شــد.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی ،آقــای شــریعتمداری
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در گزارشــی گفــت:
کنتــرل واردات ،اصــالح سیاســتهای مالیاتــی ،اســتفاده از
منابــع بودجــهی عمومــی بــرای بهبــود تولیــد ،راهانــدازی
نهضــت مهارتافزایــی ،تــالش مضاعــف بــرای بهبــود
فضــای کســبوکار و تشــکیل منظــم کارگروههــای رفــع
موانــع تولیــد ،از جملــه برنامههــای دولــت بــرای صیانــت از
اشــتغال موجــود و ایجــاد اشــتغال جدیــد اســت.

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.

درکلیه سا تمان ها ا باری است

وی اظهــار کــرد :ضــرورت و اهمیــت حیاتــی وجــود ســامانههای
مهــار آتــش در ســاختمانها بــه خصــوص بــا رونــد روبــه گســترش
بلنــد مرتبــه ســازی و همچنیــن نبــود مقــررات ملــی مســتقل در زمینــه
طراحــی و اجــرای ســامانههای مهــار آتــش تنظیــم و تدویــن آئیــن
نامهــای جامــع و فراگیــر بــرای جلوگیــری از بــروز خســارتهای مالــی
و جانــی بــه شــهروندان را بیــش از پیــش کــرده بــود.
بیاناتــی تصریــح کــرد :ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی
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
در ســاختمانها منعقــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه طبقــه بنــدی ســامانههای مهــار آتــش ســاختمانها
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 ســاختمانها را از
جملــه مفــاد ایــن تفاهمنامــه عنــوان کــرد و افــزود :برداشــت از ایــن
شــبکه تنهــا بــه منظــور مهــار آتــش مجــاز اســت و هرگونــه برداشــت
ممنــوع اســت و اجــرای مخــازن آب بــه صــورت مشــترک تنهــا در
صــورت رعایــت حداقــل حجــم آب آمــاده بــرای مصــرف آتــش
نشــانی بــدون مانــع اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نصــب ســامانه رایــزر تــر( هوزریل)بــرای تمــام
ســاختمانها و رایــزر خشــک بــرای ســاختمانهای مســکونی چهــار
ســقف بــه بــاال و غیــر مســکونی ســه ســقف بــه بــاال الزامــی اســت
افــزود :نصــب آب پــاش در پارکینــگ ســاختمانهای مســکونی
بــا چهــار ســقف ســازهای بــه بــاالو تمــام فضــای ســاختمانهای بــا
کاربــری غیــر مســکونی از دیگــر الزامــات ایــن تفاهــم نامــه اســت
کــه بــرای ســاختمانهای تــا 400متــر زیــر بنــا در هــر طبقــه یــک
رایــزر مرطــوب شــامل شــلنگ و قرقــره و یــک رایــزر خشــک شــامل
شــیر انشــعاب و کوپلینــگ تعبیــه میشــود.
محمدرضــا بیاناتــی بــا اشــاره بــه الــزام نصــب خامــوش کننــده هــای
دســتی بــرای حفاظــت از ســاختمانها و ســاکنان آنهــا بــدون در نظــر
گرفتــن ســایر ســامانه هــای مهــار آتــش گفــت :در ســاختمانهای
مســکونی در هــر واحــد یــک کپســول دی اکســید کربــن بــا وزن
حداقــل  4کیلویــی و در پارکینگهــا خامــوش کننــده پــودر و گاز
 6کیلویــی بــه تعــداد الزم متناســب بــا وســعت پارکینــگ و تعــداد
اســتقرار خودروهــا نصــب میشــود.
رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی همــدان در پایــان
تأکیــد کــرد :بــه موجــب ایــن تفاهمنامــه مســ ولیت نگهــداری و
اطمینــان از عملکــرد صحیــح همــه ســامانه هــای مهــار آتــش در
هنــگام بهــره بــرداری بــه عهــده مالــک یــا مالــکان ،متصرفــان ،بهــره
بــرداران ،مدیــر ســاختمان یــا نماینــده قانونــی وی اســت.
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ای اد
اســتاندار همــدان بــا تأکیــد براینکــه رونــق تولیــد در گــرو
حمایــت از تولیــد کننــده اســت ،گفــت :براســاس ســند
اشــتغال تــا پایــان  3ســال آینــده  60هــزار شــغل در همــدان
ایجــاد خواهــد شــد.
بــه گــزارش ســروش راســتی ،سیدســعید شــاهرخی در
قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی اســتان همــدان ،بــا بیــان اینکــه
یکــی از شــعارهای دولــت تدبیــر و امیــد از ابتــدای
حضــور ،اشــتغال وتوجــه بــه معیشــت مــردم بــوده اســت،
اظهارکــرد :اســتان همــدان بــه لحــاظ اجــرای سیاســت
هــای اقتصــاد مقاومتــی دارای رتبــه بســیار مناســبی اســت.
وی تصریــح کــرد :در راســتای رونــق تولیــد کــه منطبــق
بــر سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت ،در اســتان همــدان
برنامــه  3ســاله ای در حــوزه هــای مختلــف بــا رویکــرد
اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی تدویــن شــده
اســت تــا منطبــق بــر برنامــه ششــم توســعه کشــور باشــد.
شــاهرخی ادامــه داد :بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای موجــود
در اســتان همــدان مهمتریــن اقدامــات اولویــت دار هــر
شهرســتان احصــا شــده و ســند اشــتغال اســتان تدویــن شــده
بــه گــزارش ســروش راســتی ،دکتــر حبیــب اهلل موســوی
بهــار در جمــع خبرنــگاران ،بــا اشــاره بــه نظــارت بــر
عملکــرد بیمارســتانها و رتبــه بنــدی آنهــا ،گفــت :در
نظرداریــم بــه تدریــج بــا ایجــاد زیرســاختهای الزم
بــرای نخســتین بــار ،ایــن نظــارت و رتبــه بنــدی را در ســطح
مطبهــا نیــز انجــام دهیــم تــا براســاس معیــار و مشــخصات
معیــن بیمــاران بــه مطــب پزشــکان مراجعــه کــرده و از
خدمــات مــورد نیــاز بهــره منــد شــوند.
وی انتقــال و آمــوزش علــم را روشــی موثــر در کســب
ســود و جــذب ســرمایه دانســت و مطــرح کــرد :بــا توجــه
بــه تحریمهــای علمــی موجــود ،بــا رایزنــی و پیگیــری
هــای انجــام شــده اســتان همــدان روز گذشــته موفــق بــه
پذیــرش  30دانشــجو بینالمللــی از کشــورهای پاکســتان
و کردســتان عــراق در رشــته پزشــکی عمومــی شــد؛
خوشــبختانه بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده شــاهد
پذیــرش دانشــجویان بیشــتر بــه دانشــگاه ابــن ســینا در
جهــت بینالمللــی شــدن ایــن دانشــگاه هســتیم.
موســوی بهــار پذیــرش دانشــجویان بینالمللــی را در
راســتای رونــق تولیــد و اقتصادمقاومتــی دانســت و اظهــار
کــرد :فضــای شــهر بایــد آمادگــی پذیــرش دانشــجویان
خارجــی و فرهنــگ برخــورد مناســب بــا آنهــا را داشــته
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باشــد؛ دانشــگاه بوعلــی ســینا درحــال ارائــه  120رشــته
متنــوع بــه دانشــجویان اســت از ایــن رو تــالش بــرای
پذیــرش و جــذب دانشــجویان بینالمللــی در تمامــی
رشــتهها ادامــه دارد؛ بــه ایــن منظــور در هــر نیــم تــرم
دانشــجویان خارجــی بــه دانشــگاه بوعلــی ســینا جــذب مــی
شــوند همچنیــن از پاییــز دانشــجویان هنــدی وارد اســتان
خواهنــد شــد.
اختصاص حقوق هیئت رئیسه دانشگاه علوم
پزشکی به استانهای سیل زده
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینای همــدان در
ادامــه از اختصــاص  3روز حقــوق هیئــت رئیســه دانشــگاه
علــوم پزشــکی ابــن ســینا بــه اســتانهای ســل زده خبــرداد
و عنــوان کــرد :تمامــی مدیــران را در ایــن پویــش بــرای
اختصــاص حداقــل  3روز از حقوقهــای خــود بــه
اســتانهای ســیل زده دعــوت میکنــم همچنیــن هزینــه

عملیات که من ر به زاد سازی رم هر در ساعت

امــکان پذی ــر ب ــود و در ایــن می ــان تنهــا تی ــپ هــای  43بی ــت المقــدس
و  41ثــاراهلل موفــق ش ـدند از م واضــع دشــمن عب ــور ک ــرده و منطقــه ای
در جن ــوب رودخانــه کرخــه ک ــور را بــه عن ـوان س ـرپل تص ــرف کننــد.
عــدم پوشــش جناحی ــن ایــن یــگان هــا باعــث شــده ب ــود کــه فشــار
شــدید دشــمن ب ــرآن هــا وارد ش ــود.
در مح ــور ق ـرارگاه فتــح ،یــگان هــای خ ــودی ضمــن عب ــور از رودخانــه
بــه س ــرعت خ ــود را بــه ج ــاده اه ـواز – خرمشــهر رســانده و بــه ایج ــاد
اســتحکامات و جلوگی ــری از نقــل و انتقــاالت و تح ــرکات دشــمن در
ج ــاده مذک ــور پرداختنــد.
در مح ــور ق ـرارگاه نص ــر ،بــه دلی ــل تاخی ــر در حرکــت و وج ــود بــا تــالق
در کنــار جــاده اهــواز – خرمشــهر و هــم چنیــن تمرکــز دشــمن در
شــمال خرمشــهر ،نیروهــای ایــن ق ـرارگاه نت وانس ــتند بــه اهــداف م ــورد
نظ ــر دســت یافتــه و بــا ق ـرارگاه فتــح الح ــاق کننــد.
الح ــاق کامــل ق ـرارگاه نص ــر بــا ق ـرارگاه فتــح و ه ــم چنی ــن تص ــرف
اهــداف مرحلــه اول قــرارگاه قــدس در دســتور کار عملیــات شــب
دوم ق ـرار گرفــت کــه بــا انج ــام آن تــا حــدودی اهــداف م ــورد نظ ــر
محقــق شــد ،لیکــن برخ ــی رخنــه هــا همچنــان باق ــی ب ــود تــا ایــن کــه
س ـرانجام پ ــس از  5روز ،ج ــاده اه ـواز – خرمشــهر از کیلومت ــر  68تــا
کیلومت ــر  103تثبی ــت و کلی ــه رخنــه هــا ترمی ــم شــد.
مرحله دوم:
در ایــن مرحلــه آزاد ســازی خرمشــهر از دســتور کار عملی ــات خــارج
و تصمیــم گرفتــه شــد کــه قــرارگاه هــای فتــح و نصــر از جــاده
اه ـواز – خرمشــهر بــه ســمت م ــرز پیش ــروی کننــد و ق ـرارگاه قــدس
نی ــز ماموریــت یافــت تــا بــه ص ــورت محــدود ب ـرای تص ــرف س ـرپل
در جن ــوب کرخــه ک ــور اقــدام نمایــد و س ــپس آن را گس ــترش دهــد.
عملیــات در ایــن مرحلــه در ســاعت  22:30روز  1361/2/16آغــاز
شــد .نیروهــای ق ـرارگاه فتــح در هم ــان ســاعات اولی ــه بــه ج ــاده م ــرزی
رس ــی دند .یــگان هــای ق ـرارگاه نص ــر نی ــز بــا اندک ــی تاخی ــر و تحم ــل
فشــارهای دشــمن ،بــه م ــرز رس ــیده و بــا ق ـرارگاه فتــح الح ــاق کردنــد.
دشــمن بــا مشــاهده جهــت پیش ــروی نیروهــای ای ـران بــه ط ــرف م ــرز،
لشــکر هــای  5و  6خ ــود را بــه عقــب کشــاند .بــه نظ ــر م ــی رس ــید ایــن
عقــب نش ــینی بــا دو هــدف انج ــام شــده باشــد :یک ــی جلوگی ــری از
محاص ــره و انهــدام ایــن لشــکرها ،و دیگ ــری تق ویــت ه ــر چ ــه بیشــتر
خط ــوط پدافنــدی بص ــره و خرمشــه ر.
در پ ــی ایــن عقــب نش ــینی کــه از ســاعات اولی ــه روز  1361/2/18آغــاز
شــده ب ــود ،نیروهــای ق ـرارگاه قــدس ضمــن تعقی ــب نیروهــای دشــمن،
تعــدادی از آن هــا را کــه از قافلــه عقــب مانــده بودنــد ،بــه اســارت خ ــود
درآوردنــد و در نتیجــه جــاده اهــواز – خرمشــهر (تــا انتهــای جنــوب
منطقــه ای کــه توســط ق ـرارگاه نص ــر بــه عن ـوان س ـرپل تص ــرف شــده
بــود) و نیــز مناطقــی همچــون جفیــر ،پــادگان حمیــد و ه ویــزه آزاد
ش ـدند.
مرحله سوم:
در ایــن مرحلــه ،ق ـرارگاه نص ــر ماموریــت یافــت تــا حرکــت خ ــود را بــه
ســمت خرمشــهر آغــاز نمایــد .نیروهــای عم ــل کننــده کــه متشــکل
از چهــار تی ــپ مس ــتقل س ــپاه پاســداران و دو تی ــپ ارتــش بودنــد ،در
آخ ریــن ســاعات روز  1361/2/19عملی ــات خ ــود را آغــاز کردنــد؛ امــا
بــه دلی ــل هوش ــیاری دشــمن و تمرکــز نی ــرو در خط ــوط پدافنــدی اش،
نیروهــای خ ــودی در انج ــام ماموریــت خ ــود توفی ــق نیافتنــد .تک ـرار ایــن
عملی ــات در روز بعــد نی ــز بــه شکس ــت انجامی ــد .بــه همی ــن خاط ــر
تصمی ــم گرفتــه شــد تــا ب ـرای انج ــام عملی ــات نهای ــی فرصــت بیشــتری

تلفکس081-38283450 :

ارتباط با دفتر ماهنامهsoroushrasti.news@gmail.com :

میــزان کشــت هــای گلخانــه ای از  104هکتــار بــه 210
هکتــار خواهــد رســید یعنــی ســاالنه  70هکتــار بــه فضــای
گلخانــه ای اســتان اضافــه خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس برنامــه  3ســاله بایــد4000
شــغل در بخــش کشــاورزی ایجــاد شــود ،بیــان کــرد:
همچنیــن اجــرای 15هــزار و  400هکتــار سیســتم آبیــاری
نویــن در برنامــه  3ســاله اســتان همــدان در نظرگرفتــه شــده
اســت.
اســتاندار همــدان بــا بیــان اینکــه در بخــش صنعــت نیــز
 5000شــغل پیشبینــی شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد:
توجــه بــه ســرمایهگذاری ،افزایــش راندمــان و ظرفیــت
واحدهــای تولیــدی موجــود ،حفــظ اشــتغال موجــود و
تعییــن تکلیــف واحدهــای تعطیــل از اولویــت هــای در
نظــر گرفتــه در ســند اشــتغال اســتان همــدان در بخــش
صنعــت اســت.
وی بــا تأکیــد براینکــه در  3ســال آینــده 9000شــغل در
حــوزه خدمــات و گردشــگری بــرای اســتان همــدان در
نظــر گرفتــه شــده اســت ،گفــت :همچنیــن ایجــاد ســاالنه
 1150شــغل در حــوزه دانــش بنیان در ســند اشــتغال اســتان
همــدان پیــش بینــی شــده اســت.
شــاهرخی بــا بیــان اینکــه اجــرای برنامــه تدویــن شــده
نیازمنــد عــزم جــدی و مدیریــت جهــادی اســت ،افــزود:
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اســت بــه طوریکــه در ایــن ســند تعهــدات هــر دســتگاه
مشــخص شــده اســت.
اســتاندار همــدان خاطرنشــان کــرد :از مهمتریــن
جهتگیــری هایــی کــه در ایــن ســند مــورد توجــه
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
برنامــه بایــد بــه  7.2برســد و ســاالنه  20هــزار شــغل در
اســتان ایجــاد شــود کــه برایــن اســاس ســهم دســتگاه هــا و
شهرســتانها مشــخص شــده اســت.
وی بــا تأکیــد براینکــه براســاس ســند اشــتغال اســتان
همــدان بایــد  15هــزار میلیــارد ســرمایه گــذاری در اســتان
صــورت بگیــرد ،عنــوان کــرد :در بخــش کشــاورزی
صرفــه جویــی در مصــرف آب در ســند اشــتغال مطــرح
شــده بهطوریکــه براســاس ایــن ســند بایــد  10درصــد از
مصــرف آب بخــش کشــاورزی اســتان کاســته شــود و از
طرفــی کشــت هــای گلخانــهای در اســتان توســعه یابــد.
شــاهرخی افــزود :براســاس برنامــه  3ســاله اســتان همــدان
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در حال ــی کــه اشــغال خرمشــهر بــه دســت نیروهــای دشــمن بــه عن ـوان
آخ ریــن و مهمت ریــن ب ــرگ ب رنــده ع ـراق ب ـرای وادار ســاختن ای ـران بــه
ش ــرکت در هرگ ونــه مذاک ـرات صلــح تلق ــی میشــد ،آزادســازی ایــن
شــهر میت وانس ــت ســمبل تحمی ــل اراده سیاس ــی جمه ــوری اســالمی
ب ــر متج ــاوز و اثب ــات ب رت ــری نظام ــیاش باشــد.
ب ــر همی ــن اســاس ،بــا توج ــه بــه اینکــه منطقــه عموم ــی غ ــرب کارون
آخ ریــن منطقــه مهمــی بــود کــه همچنــان در اشــغال عــراق قــرار
داشــت ،از یــک س ــو فرماندهــان نظام ــی ای ـران ب ـرای انج ــام عملی ــات
در ایــن منطقــه اشــت راک نظ ــر داشــتند؛ و از س ــوی دیگ ــر ع ـراق نی ــز
کــه ط راح ــی عملی ــات آزادســازی خرمشــهر را پ ــس از عملی ــات فتــح
المبی ــن قطع ــی و مس ــجل میپنداشــت ،بــا در نظ ــر گرفتــن اهمی ــت
ایــن شــهر و جایــگاه آن در دفــاع از بصــره ،بــه ضــرورت حفــظ
ایــن منطقــه معتقــد بــود .از ایــن رو ،تنهــا عاملــی کــه میت وانســت
موفقی ــت را نصی ــب یک ــی از دو طرفی ــن درگی ــر نمایــد ،س ــرعت عم ــل
در اقدامــات ب ــود .بــه همی ــن دلی ــل ،بالفاصلــه پ ــس از اتم ــام عملی ــات
فتــح المبی ــن ،در حال ــی کــه ق ـوای ارتــش ع ـراق در منطقــه عموم ــی
خرمشــهر تق ویــت میشــدند ،بــه تمامــی یگانهــای تحــت امــر
ق ـرارگاه مرکــزی ک ربــال دســتور داده شــد تــا ضمــن بازســازی و تجدیــد
ق ـوا ،بــه شناســایی و ط راح ــی عملی ــات بپردازنــد.
طرح عملیات
در ط راحــی عملیــات ،تهاجــم از ط ریــق عبــور از رودخانــه کارون و
پیشــروی بــه ســوی مــرز بیــن المللــی و ســپس آزادســازی شــهر
خرمشــهر مــد نظــر قــرار گرفتــه و چنیــن اســتدالل مــی شــود کــه
حملــه بــه جنــاح دشــمن ،کــه عمدتــا بــه ســمت شــمال آرایــش گرفتــه
بــود ،عامــل موفقیــت عملیــات اســت.
هــم چنیــن ،شکســتن خطــوط اولیــه دشــمن و عبــور از رودخانــه و
گرفتــن س ـرپل در غ ــرب کارون تــا ج ــاده آســفالته اه ـواز – خرمشــهر
بــه عنــوان اهــداف مرحلــه اول و ادامــه پیشــروی بــه ســمت مــرز و
تامیــن خرمشــهر بــه عنــوان اهــداف مرحلــه دوم تعییــن شــدند.
ب ــر همی ــن اســاس ،محورهــای عملیات ــی ه ــر یــک از ق ـرارگاه هــا بــه
ت رتی ــب زی ــر مق ــرر گردیــد:
 -1محور شمالی؛ ق رارگاه قدس (با عبور از رودخانه کرخه).
 -2مح ــور میان ــی؛ ق ـرارگاه فتــح (بــا عب ــور از رودخانه کارون و پیش ــروی
به ســمت ج ــاده اه ـواز – خرمشــهر).
 -3مح ــور جن وب ــی؛ ق ـرارگاه نص ــر (بــا عب ــور از کارون و پیش ــروی بــه
ســمت خرمشــهر).
شرح عملیات بیت المقدس
ســرانجام عملیــات بیــت المقــدس در  30دقیقــه بامــداد روز 10
اردیبهشــت  1361بــا ق رائــت رمــز عملی ــات بس ــم اهلل الرحمــن الرحی ــم
 .بســم اهلل القاســم الجباریــن ،یــا علــی ابــن ابــی طالــب از ســوی
فرماندهــی آغــاز شــد.
شــهید آیــت اهلل صدوقــی و آیــت اهلل مشــکینی نیــز کــه در کنــار
فرماندهــان ســپاه و ارتــش در قــرارگاه ک ربــال حضــور داشــتند ،هــر
یــک بــه ط ــور جداگانــه ،پی ــام های ــی را بــه وس ــیله ب ــی س ــیم خطــاب
بــه رزمنــدگان اســالم ق رائــت کردنــد.
عملی ــات بی ــت المقــدس را بــه چهــار دوره زمان ــی بــه ش ــرح زی ــر م ــی
ت ـوان تقس ــیم ک ــرد:
مرحله اول :
در مح ــور ق ـرارگاه قــدس (شــمال کرخــه ک ــور) بــه دلی ــل هوش ــیاری
دشــمن و وجــود اســتحکامات متعــدد ،پیشــروی نیروهــا بــه ســختی
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برگــزاری مراســم تقدیــر از اســاتید دانشــگاه در روز اســتاد
بــه اســتان هــای ســیل زده اهــدا شــده اســت.
موســوی بهــار انتخــاب نــام دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه
اســم ابــن ســینا را رویــدادی بســیار مهــم در اســتان دانســت
و تأکیــد کــرد :ایــن نامگــذاری بــا تــالش هــای بســیار
زیــاد نماینــدگان مجلــس و مســئوالن دانشــگاه در راســتای
معرفــی اســتان و دانشــگاه در ســطح بیــن المللــی بســیار
تأثیرگــذار اســت.
موســوی بهــار از افتتــاح  10هــزار مترمربــع ســاختمان
بهداشــت در سراســر اســتان بــه ارزش  25میلیــارد تومــان در
هفتــه ســالمت خبــر داد و تصریــح کــرد :توســعه اورژانــس
بیمارســتان علیمــردان نهاونــد بــه ارزش  6میلیاردتومــان،
افتتــاح مرکــز جامــع ســالمت تویســرکان ،بازســازی و
مرمــت آزمایشــگاه نهاونــد ،توســعه ســاختمان اورژانــس و
تأســیس اتــاق عمــل ســرپایی پوســت در بیمارســتان ســینا
و افتتــاح کلینیــک ویــژه امیــد بــا ارزشــی افــزون بــر بیــش
از  10میلیــارد 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

مصمــم هســتیم ایــن برنامــه پیــش بینــی شــده را اجرایــی
کنیــم و برایــن اســاس ناظرانــی را در هرشهرســتان گذاشــته
شــده اســت بنابرایــن هیــچ دســتگاهی اجــازه نــدارد از
برنامــه عقــب بمانــد.
اســتاندار همــدان تأکیــد کــرد :اجــرای ســندراهبردی
اشــتغال اســتان در قالــب برنامــه هــای روتیــن اداری قابــل
اجــرا نیســت و نیازمنــد مدیریــت جهــادی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی بانکهــا در پرداخــت تســهیالت
بــه واحدهــای تولیــدی عقــب هســتند ،عنــوان کــرد :در
میانگیــن کشــوری  75درصــد از منابــع بانکهــا بایــد بــه
پرداخــت تســهیالت اختصــاص یابــد کــه ایــن میــزان در
اســتان همــدان  45درصــد اســت و ایــن قابــل پذیــرش
نیســت.
شــاهرخی بــا تأکیــد براینکــه فعالیــت بانکهایــی کــه
کمتــر از میانگیــن کشــوری پرداخــت تســهیالت دارنــد
نمیپذیــرم ،یــادآور شــد :اگــر بناســت تولیــد رونــق
بگیــرد بایــد تولیدکننــده را کمــک کــرد کــه یکــی از
راههــای کمــک بــه تولیدکننــدگان تزریــق منابــع بــه
واحدهاســت بایــد بدانیــم رونــق تولیــد در گــرو حمایــت
از تولیــد کننــده اســت.

نویســی و پرونــده الکترونیکــی بیمــاران بــا قــدرت بیشــتری
اجــرا میشــود از ایــن رو دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن
ســینا بــا تــالش بیشــتری نظــام ارجــاع را بــرای تشــویق
مــردم بــه انجــام خدمــات پزشــکی الکترونیکــی انجــام
می دهــد.
موســوی بهــار در توضیــح نظــام ارجــاع افــزود :در ایــن
نظــام هــر خانــواده یــک پزشــک عمومــی را انتخــاب
کــرده و درصــورت بــروز هرگونــه مشــکل بــه این پزشــک
مراجعــه میکنــد ســپس در صــورت نیــاز بــا تشــخیص و
معرفــی پزشــک عمومــی بــه متخصــص مربوطــه معرفــی
میشــود ،بــرای تســهیل در نوبــت گیــری نیــز پزشــکان
عمومــی در ایــن ســامانه اقــدام بــه گرفتــن نوبــت بــرای
بیمــاران خــود میکننــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای مناســب
دانشــگاه علــوم پزشــکی در ایــام نــوروز ،خاطرنشــان کــرد:
خوشــبختانه همشــهریان در تمامــی بخشهــای پزشــکی بــه
ویــژه رادیولــوژی ،ســونوگرافی و دندانپزشــکی رضایــت
داشــتند همچنیــن فروردیــن  98نخســتین ســال همــکاری
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا بخــش خصوصــی بــود کــه
خوشــبختانه نتیجــه مطلوبــی را در پــی داشــت.

شد

بــه یــگان هــا داده شــود .هــم چنیــن مقــرر شــد دو تیــپ المهــدی
(عــج) و امــام ســجاد (ع) از قــرارگاه فجــر نیــز در حرکــت بعــدی
اســتفاده ش ــود.
مرحله چهارم عملیات از  1تا  4خرداد :1361
س ـرانجام در ســاعت  22:30اول خ ــرداد  1361تــالش ب ـرای آزادی ســازی
خرمشــهر بــا رمــز «بس ــم اهلل القاس ــم الجباریــن یــا محم ــد بــن عب ــداهلل
(ع)» آغــاز شــد در ب راب ــر تــک س ـریع و غافلگی رانــه ،نیروهــای ع راق ــی
دچ ــار وحشــت وس ــرگردانی شــدید شـدند و نت وانس ــتند واکنــش مهم ــی
از خ ــود نشــان دهنــد و ارتب ــاط یــگان هــای دشــمن بــا یکدیگ ــر قطــع
شــد .ف ـرار افس ـران و درج ــه داران و س ـربازان ع راق ــی از منطقه خرمشــهر
گ ویــای از ه ــم پاش ــیدگی ســازمان یــگان هــای دشــمن ب ــود.
در روز دوم خ ــرداد نتیج ــه پی ــکار بس ــیار درخشــان ب ــود و ق ـرارگاه ک ربــال
بــه هــدف خــود کــه احاطــه کامــل خرمشــهر بــود ،رســید .تعــداد
اس ـرای ع راق ــی در ایــن روز از  2830نف ــر تج ــاوز ک ــرد و یــگان های ــی
از دشــمن کــه در منطقــه بی ــن نه ــر ع رایــض و شــلمچه مس ــتقر بودنــد،
بــه می ـزان زیــاد منهــدم ش ـدند.
بــه وج ــود حض ــور گس ــترده ه واپیماهــای ع راق ــی در آســمان منطقــه،
عقابــان تی زپــرواز نیــروی ه وایــی ارتــش در پشــتیبانی از یــکان هــای
رزمنــده ،در صحنــه عملی ــات بی ــت المقــدس حض ــوری فعــال داشــتند
و بــا بمب ــاران پــل شــناور ع راق ــی هــا ب ــر روی شــط الع ــرب و مناطــق
تجمــع آنــان در آن س ــوی رودخانــه ،نقــش ارزنــده ای در آزاد ســازی
خرمشــهر ایفــا کردنــد.
در اواخــر روز دوم خــرداد ،قــرارگاه ک ربــال پــس از بررســی آخ ریــن
وضعی ــت ،تصمی ــم گرفــت تــا نیروهــا بــا ورود بــه شــهر ،آن ـرا از ل ــوث
وجــود نیروهــای ع راقــی پــاک گرداننــد .و در ســه بامــداد روز ســوم
خــرداد واحدهایــی از رزمنــدگان ایــران بــه آن ســوی رودخانــه وارد
شــدند.
در ســاعت  11صب ــح روز س ــوم خ ــرداد در حال ــی کــه درگی ــری شــدیدی
بی ــن ق ـوای ای ران ــی و نیروهــای ع راق ــی در شــمال نه ــر خی ــن ج ریــان
داشــت و دشــمن در فک ــر شکس ــتن حلقــه محاص ــره خرمشــهر ب ــود،
رزمنــدگان ای رانــی از جنــاح غــرب و خیابــان کشــتارگاه وارد شــهر
شــدند .ناحیــه گمــرک خرمشــهر در کنــار ارونــد اندکــی مقاومــت
ک ــرد کــه آن ه ــم بــه س ــرعت در ه ــم شکس ــته شــد.
در ســاعت  12ق ـوای ای ـران از ســمت شــمال و ش ــرق وارد شــهر شـدند
و نیروهــای متج ــاوز بعث ــی کــه  24ســاعت در محاص ــره کامــل ق ـرار
داشــتند ،راه ــی جــز اســارت یــا ف ـرار و یــا کشــته شــدن نداشــتند .بدیــن
جهــت واحدهــای ع راق ــی گ ــروه گ ــروه بــه اســارت رزمنــدگان اســالم
در آمدنــد.
در ســاعت  2بعــد از ظه ــر ،خرمشــهر بــه ط ــور کامــل آزاد شــد و پرچ ــم
پــر افتخــار جمهــوری اســالمی ایــران برفــراز «مســجد جامــع» و پــل
تخ ریــب شــده خرمشــهر بــه اهت ـزاز درآمــد.
بدیــن ت رتی ــب ایــن شــهر مقــاوم کــه پ ــس از  35روز پایــداری و مقاومت
در  4آبــان  1359بــه اشــغال دشــمن درآمــده ب ــود ،پ ــس از  578روز (19
مــاه) اســارت ،بــار دیگ ــر بــه آغ ــوش گ ــرم میهــن اســالمی بازگشــت و
پیک ــره پــاک آن از ل ــوث وج ــود متج ــاوزان تطهی ــر 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  9شـب

به داشتن شهری پاک کمک کنیم
مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری همدان

