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2ضميمه رايگان روزنامه دراستان همدان
رئيس دانشگاه بوعلى سينا مطرح كرد؛

تأسيس دانشگاه بين المللى D8،در انتظار تصويب نهايى اساسنامه

مديركل بهزيستى استان خبر داد؛
 تصـويب قانون  جامع حمايت از معلــوالن پس از 20 سـال

عزم بهزيستى براى  اجراى دقيق قانون جامع حمايت از معلوالن بى نظيراست 

رئيس دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه دانشگاه D۸ در همدان از مهرماه 
پايه ريزى  سال 52   از  بوعلى  دانشگاه  ايجاد  زمينه  گفت:  مى پذيرد،  دانشجو 
شد و از همان اول قرار بود اين دانشگاه متفاوت تر از ساير دانشگاه ها باشد، 
تصميم بر اين بود كه دانشگاه منطقه محور باشد تا بتواند مشكالت منطقه اى 

را برطرف كند.
دانشگاه  در  دانشكده  حاضر 13  حال  در  اينكه  بيان  با  فر  محمدى  يعقوب 
بوعلى فعال است كه چهار دانشكده در شهرستان هاست، افزود: در حال حاضر 

61 درصد دانشجويان را دختر و 39 درصد را پسر تشكيل مى دهد

دانشگاه  در  تكميلى  تحصيالت  دانشجوى  هزار   3 *تحصيل 
بوعلى

رئيس دانشگاه بوعلى سينا با اشاره به اينكه 12 هزار دانشجو در دانشگاه 
تكميلى  تحصيالت  بخش  در  نفر  هزار   3 آن  جمله  از  كه  مى كنند  تحصيل 
هزار   2 و  دكترى  دانشجوى  يك هزار  دانشجو  هزار   12 از  گفت:  هستند، 
دانشجوى كارشناسى ارشد داريم و بقيه در مقطع كارشناسى تحصيل مى كنند.

است،  فعاليت  گرايش  رشته  در317  آموزشى  گروه   57 اينكه  بيان  با  وى 
 4 منطقه  بين  در  و  بوده  جامع  دانشگاه  يك  بوعلى  دانشگاه  كرد:  تصريح 

كشورى(همدان قزوين، قم و مركزى) دانشگاه اول منطقه است.
جهان  دانشگاه هاى  رتبه بندى  در  بوعلى  دانشگاه  اينكه  بيان  با  محمدى فر 
جايگاه 930 دنيا را داشت، بيان كرد: اين دانشگاه امروز جزء 10 دانشگاه برتر 

كشور است.
وى با اشاره به اينكه اين دانشگاه به سمت مركز رشد دانشگاهى در حال 
ارتقاست، عنوان كرد: امسال دو مركز شتابنده افتتاح شد كه يكى از آنها در 

دانشكده مهندسى و ديگرى در دانشكده كشاورزى بود.
رئيس دانشگاه بوعلى در بخش ديگرى از سخنان خود اشاره اى به وجود 
موزه تاريخ طبيعى در دانشگاه بوعلى سينا كرد و گفت: كلينيك دامپزشكى در 
دانشگاه راه اندازى شده تا بتواند خدمات رسانى را در خارج از دانشگاه ارائه دهد.

وى با اشاره به اينكه دانشگاه در سال گذشته توانست رتبه دوازدهم دانشگاه 
با  همدان  در   D8بين المللى دانشگاه  راه اندازى  از  كند،  كسب  را  كشور  سبز 
همكارى هشت كشور اسالمى با جمعيتى بيش از يك ميليارد نفر خبر داد و 
گفت: اساسنامه اين دانشگاه مورد تأييد قرار گرفته و از ابتداى مهر دانشجو 

مى پذيرد.
محمدى فر با بيان اينكه اين مركز علمى كشور از 25 كشور دنيا دانشجو 
در  خارجى  دانشجويان  به  فارسى  زبان  آموزش  مركز  كرد:  اظهار  مى پذيرد، 

دانشگاه آموزش ارائه مى دهد.
دانشگاه  طرح  داد:  ادامه  باشد،  جامعه محور  بايد  دانشگاه  اينكه  بيان  با  وى 

عارى از دخانيات در دانشگاه بوعلى سينا به عنوان پايلوت اجرا مى شود.
كيفيت  در  دانشگاه  اين  اينكه  بيان  با  ادامه  در  سينا  بوعلى  دانشگاه  رئيس 
مقاالت ضريب هشت را به دست آورده و جزء دانشگاه هاى برتر است، افزود: 
بيش از 40 تفاهم نامه با دانشگاه هاى كشورهاى مختلف منعقد شده و يا در 

حال انعقاد است.
وى با بيان اينكه ساختار غيرصنعتى همدان سبب شده كه طرح هاى دانشگاه 
خارج از شهر اجرا شود كه خود مى تواند باعث بروز مشكالتى شود، افزود: مبلغ 
تفاهم نامه هايى كه در اين زمينه بوده قريب به 2 ميليارد تومان است كه رقم 

چشمگيرى نيست.

*تحصيل 200 دانشجوى خارجى در دانشگاه بوعلى سينا
محمدى فر با بيان اينكه قريب به 200 دانشجوى خارجى در اين دانشگاه 
تحصيل مى كنند، تصريح كرد: بودجه عمومى دانشگاه كه توسط مجلس ارائه 

شده در سال جارى 127 ميليارد تومان است.
وى با اشاره به اينكه 10 درصد درآمد دانشگاه، اختصاصى است، ادامه داد: 
سياست دانشگاه در سال هاى قبل عدم پذيرش دانشجوى دوره شبانه بود و در 
حال حاضر دانشگاه، دانشجوى كارشناسى شبانه ندارد و شهريه دانشجويان، 

منبع قابل اتكايى نمى تواند باشد.
درصد   10 دانشگاه  اختصاصى  درآمد  گفت:  سينا  بوعلى  دانشگاه  رئيس 

افزايش پيدا مى كند كه اين رقم به 138 ميليارد تومان مى رسد.

*مجوز 6 رشته جديد تحصيلى
افزايش  براى  وزارتخانه  در  سخت گيرى هايى  اينكه  بيان  با  ادامه  در  وى 
معمارى،  و  هنر  جمله  از  رشته   6 در  امسال  افزود:  شد،  اعمال  رشته ها 
ايران شناسى، سنجش از دور، صنايع غذايى و حقوق بين الملل مجوز دريافت 
شده و مجوز يكسرى از رشته ها همچون نهج البالغه، صنايع مبلمان و فلسفه 

صادر نشده است.
محمدى فر با اشاره به اينكه مساحت دانشگاه 160 هكتار است، يادآور شد: 
با  كه  است  هكتارى   13 مجموعه اى  دانشگاه  دارايى  تملك  اصلى  مشكل 
معارضان دارد، اميدواريم مشكالت در اين زمينه برطرف و بودجه الزم براى 

پرداخت هزينه تملك دارايى پرداخت شود.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود به فعاليت 60 انجمن علمى، دانشجويى 
در دانشگاه علوم پزشكى اشاره كرد و افزود: چهار انجمن اسالمى و 19 كانون 

فرهنگى، هنرى در دانشگاه فعال هستند.
رئيس دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه يك هزار و 500 دانشجوى پسر و 
يك هزار و 850 دانشجوى دختر در 17 خوابگاه اسكان پذيرش مى شوند، افزود: 
با توجه به محدوديت هاى خوابگاهى با جذب دانشجويان دانشگاه D8، دغدغه  

ما بيشتر خواهد شد.
وى با بيان اينكه مسووالن دانشگاهى به جاى پرداختن به مسائل علمى 
از  يكى  مسئله  اين  گفت:  شدند،  مشغول  خوابگاه دارى  و  رستوران دارى  به 
ريشه اى  صورت  به  بايد  و  مى رود  شمار  به  كشور  در  دانشگاه ها  آسيب هاى 

حل شود.
محمدى فر با بيان اينكه دانشگاه بوعلى سينا 440 عضو هيأت علمى دارد 
و سرانه آموزشى خوبى بين استاد و دانشجو در كشور داريم، افزود: در بخش 

دريافت هزينه خوابگاهى هيچ پولى به جيب دانشگاه نمى رود و تمام مبالغ به 
حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز مى شود.

عمرانى  طرح هاى  به  اعتباراتى  سال ها  از  برخى  در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
اختصاص داده نشد اما با اين وجود طرح ها با مشكل چندانى مواجه نشدند، 
زمين  بر  عمرانى  طرح هاى  بتوانيم  بيشتر  تالش  با  است  اميد  كرد:  تصريح 

باقيمانده را هر چه زودتر اجرايى كنيم.
رئيس دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه تابستان گذشته بازديدى از سوى 
سازمان برنامه و بودجه از دانشگاه صورت گرفت، ادامه داد: هتل، موزه، زورخانه 
و چند سالن در طراحى مركز همايش هاى دانشگاه بوعلى در نظر گرفته شده 

اما قرار بر اين شد كه پروژه آمفى تئاتر دانشگاه به رسميت شناخته شود.
وى در ادامه به اختصاص 8 هزار متر فضاى آموزشى و 6 هزار و700 متر 
مربع نيز به خوابگاه ها اشاره و عنوان كرد: هدف دانشگاه ايجاد مركز همايش 

است و اينكه مركز هتل و رستوران داشته باشد، در اولويت برنامه ها نيست.

در  دنيا  باستان شناسان  نشست  اعتبار  تأمين  صورت  در   *
همدان برگزار مى شود

محمدى فر در بخش ديگرى از سخنان خود به برگزارى رويداد 2018 در 
تأمين  صورت  در  گفت:  و  كرد  اشاره  مهم  اين  در  دانشگاه  نقش  و  همدان 
اعتبار نشست باستان شناسان دنيا برگزار مى شود و در كنار آن رويداد ورزشى 

دانشجويان غيرايرانى نيز در اين برنامه ها گنجانده شده است.
وى با اشاره به اينكه دبيركل D8 مردادماه سال جارى وارد همدان خواهد 
شد كه در صورت قطعى شدن اين برنامه ها نياز به تخصيص اعتبار دارد، بيان 
كرد: جشنواره حركت با هدف جذب توريست داخلى و خارجى برگزار مى شود.

رئيس دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه معتقدم دانشگاه نبايد بسته باشد، 
انسان هايى  بايد  هستيم  توسعه يافته  جامعه اى  دنبال  به  ما  اگر  كرد:  اظهار 
هيچ  كه  برسد  فرا  روزى  اميدوارم  و  كنيم  تربيت  دانشگاه ها  در  توسعه يافته 

دانشگاهى حصار و نرده نداشته باشد و دانشگاه در كنار جامعه باشد.
وى در پايان با بيان اينكه مديريت دولتى بيمار است و نمى تواند آنچنان كه 
بايد از نيروى انسانى خود استفاده كند، خاطرنشان كرد: دانشگاه بايد از نيروى 
انسانى خود به صورت بهينه استفاده كند و در اين زمينه عمل گرا باشد تا به 

توسعه يافتگى دست پيدا كند.

جمع  در  بهزيستى  هفته  با  همزمان  همدان  استان  بهزيستى  كل  مدير 
به  توسعه  با  اجتماعى  صيانت  و  بالندگى  را  بهزيستى  هفته  شعار  خبرنگاران 
زيستن عنوان كرد و گفت: فلسفه شعار ارتقاء كيفيت زندگى جامعه هدف است 
كه در مرحله اول به همت نمايندگان مجلس و دولت وپيگيرى هاى سازمان 
بهزيستى كشور قانون جامع حمايت از معلولين پس از سالها انتظار در مجلس 

تصويب و به دستگاههاى متولى و مربوطه ابالغ شد .
حميد رضا الوند اظهار كرد: خوشبختانه در دولت اعتدال و توسعه عالوه بر 
پيگيري  مسئوالن براي تصويب اين قانون، شاهد بوديم كه بعد از 20 سال 
مستمري مددجويان افزايش يافت. مناسب سازي با جديت بيشتري دنبال شد، 

تأمين مسكن معلوالن و خانواده هاي داراي معلول قوت گرفت.
وى ادامه داد: شايد شرايط كشور كه در حوزه آسيب ها شاهد آن بوديم باعث 
شده باشد كه نگاه مسئوالن به مشكالت معلوالن، كمي جدي تر شده باشد 
اما با تغيير رويكرد برخي دستگاه ها به سمت داشتن يك جامعه آرماني، اگر 
در گذشته شاهد نگاه اقتصادي دولت به مباحث بوديم امروزه نگاه فرهنگي 
و اجتماعي شكل گرفته است چنانچه توجه به حقوق شهروندي نيز از اين 

نوع نگاه مي باشد.
اتفاق  را  معلوالن  جامع  قانون  تصويب  همدان  استان  بهزيستي  مديركل 
داشت  انتظار  نمي توان  سال  دو  يكي  طي  چند  هر  گفت:  و  دانست  مباركي 
كه اين قانون همه مشكالت را حل كند اما قانون از چنان جديتي برخوردار 
است كه دستگاه ها را «موظف» به اجراي بندبند آن كرده و تخلف هر يك از 
دستگاه ها را هم مصداق جرم دانسته كه دستگاه قضا تا بركناري مدير مربوطه 

با آن برخورد خواهد كرد.
الوند ادامه داد: با تصويب اين قانون در ستاد مناسب سازي استان همدان، 
با  ارتباط  در  خود  عملي  اقدام  كه  كرديم  موظف  را  دستگاه ها  همه  امسال 

وظايفشان را گزارش دهند.
وى  در ادامه  به فعاليت اورژانس اجتماعى در تمام شهرهاي باالي 50 هزار 
نفر جمعيت استان اشاره كرد وگفت:  به جز فامنين (كه زير 50 هزار نفر است) 

اورژانس اجتماعي در همه شهرستاهاى استان  فعال است. 
ايجاد بيش از1200 شغل براى مددجويان بهزيستى 

مديركل اداره بهزيستى استان همدان گفت: در سال گذشته با اعتبارى بالغ 
بر 18 ميليارد و 500 ميليون تومان توانستيم براى يك هزار و 222 نفر از 

مددجويان تحت پوشش بهزيستى اشتغال ايجاد كنيم.
الوند با بيان اينكه مستمريهاى معلوالن پس از 20 سال انتظار افزايش يافته 
است، تصريح كرد: اين افزايش حقوق نشان از گام هاى مثبتى است كه دولت 

براى ارتقاى كيفيت اين دسته از افراد برداشته است.
اتفاقات  معلوالن  براى  معابر  سازى  مناسب  بحث  در  براينكه  تاكيد  با  وى 
خوبى افتاده است، ابراز كرد: راه اندازى ميز خدمت از ديگر اتفاقات مباركى 

است كه براى تسهيل امور مردم اجرايى شده است.
وى گفت: راه اندازى ميز خدمت بر اساس بخشنامه اى است كه با امضاى 
رئيس جمهور ابالغ شده و در آن تاكيد شده كه اگر مفاد بخشنامه به درستى 

اجرا نشود پيگيرى قانونى دارد.
مديركل بهزيستى استان همدان با بيان اينكه نگاه مسئوالن ما به مباحث 

سياست هاى  تحقق  معتقدند  دنيا  همه  گفت:  است،  شده  بيشتر  اجتماعى 
اجتماعى نيازمند ابزارهاى خاصى است و اين وظيفه همه افراد جامعه است 

كه خود را در رسيدن به سياست هاى اجتماعى دخيل بدانند.
مجازى  آسيب هاى  به  مربوط  خانواده  آسيب هاى  از  بسيارى 

است
الوند با بيان اينكه امروزه فضاى مجازى نقش پررنگى در زندگى افراد پيدا 
كرده است، گفت: متاسفانه بسيارى از آسيب هاى خانواده مربوط به آسيب هاى 

فضاى مجازى است.
وى به قانون جامع معلوالن اشاره كرد و گفت: اين قانون داراى 9 فصل و 

34 ماده است و خوشبختانه توجه زيادى به آن شده است. تصويب اين قانون 
اتفاق بسيار تاثيرگذارى در كيفيت زندگى معلوالن خواهد بود.

 مديركل بهزيستى استان همدان تصريح كرد: در مناسب سازى معابر براى 
و  بگيرند  عهده  بر  را  تكاليفى  تا  كرديم  موظف  را  دستگاه ها  تمام  معلوالن، 

برنامه هاى پيشنهادى و عملياتى خود را ارائه دهند.
نيز  معلوالن  مسكن  و  درمان  و  بهداشت  اشتغال،  حوزه  در  افزود:  الوند 

دستگاه هاى مرتبط مكلف شدند برنامه هاى عملياتى خود را ارائه دهند.
اورژانس  گسترش  و  توسعه  امر  به  سخنانش  از  ديگرى  بخش  در  وى 
اجتماعى با هدف كاهش آسيب هاى اجتماعى اشاره كرد و گفت: مددجويان 
اجتماعى  اورژانس  به  وابسته  گانه  هفت  خدمات  نيازاز  هنگام  در  مى توانند 
استفاده كنند. مدير كل بهزيستى استان همدان با بيان اينكه در استان همدان 
تمام شهرستان هاى باالى 50 هزار نفر موظف به راه اندازى اورژانس اجتماعى 
نفر  هزار   50 از  كمتر  فامنين  شهرستان  جمعيت  تنها  كرد:  تصريح  هستند، 
است كه البته اميدواريم در اين شهرستان هم بتوانيم اورژانس اجتماعى را 
راه اندازى كنيم.  الوند به نقش سازمان بهزيستى در حوزه آسيب اعتياد اشاره 
كرد و گفت:  از دى ماه سال گذشته مديريت ماده 16 به سازمان بهزيستى 
محول شد كه خوشبختانه در طول اين 6 ماه اقدامات اثربخشى انجام شده و 
سعى كرديم اثربخشى و عمق بخشى را بيشتر كنيم. وى در خصوص نحوه 
مى شوند،  داده  ارجاع  ماده 16  مراكز  به  كه  معتادانى  با  برخورد  و  نگهدارى 
آن ها  سازى  آماده  و  سازى  توانمند  رويكرد  معتادان  اين  خصوص  در  گفت: 
انجام  ها  آن  روى  بر  سم زدايى  خدمات  گرفتيم،  رو  پيش  را  اشتغال  براى 
مى شود و پكيجى از آموزش هاى اقتصادى، فرهنگى، ورزشى و اجتماعى را 

به آن ها ارائه مى كنيم.
مديركل بهزيستى استان همدان به اشتغالزايى براى مددجويان بهزيستى 
اشاره كرد و افزود: در سال گذشته به تعهدات اشتغالزايى مان عمل كرديم و 

توانستيم در بخش روستايى 357 شغل ايجاد كنيم.
الوند با بيان اينكه از همه شغل هايى كه براى مددجويان ايجاد كرديم راستى 
آزمايى و مستند سازى شده است، ابراز كرد: براى صيانت از آن ها و نگهدارى 
شغل هاى ايجاد شده، تا مدت يك سال بر روى روند اشتغال نظارت مى شود 

تا مددجويان شغل خود را از دست ندهند.
وى گفت: تا پايان امسال نيز تعهد ايجاد 1580 شغل براى مددجويان تحت 

پوشش بهزيستى را داده ايم.
اجراى 225 برنامه در هفته بهزيستى

مديركل بهزيستى با بيان  اينكه در هفته بهزيستى 225 برنامه به اجرا در 
مى آيد و 54 موسسه و مراكزخدماتى به افتتاح در مى آيد، ابراز كرد: در اين 

هفته از محل ماده 16 بازديد مى شود.
مديركل بهزيستى استان همدان گفت: امسال براى 230 نفز از بهبوديافتگان 
را كه دو الى سه سال از بهبودشان مى گذرد دوره توانمندسازى و آماده سازى 

شغلى برگزار كرديم. 
بهزيستى،  كاركنان  براى  ورزشى  فرهنگى  مسابقات  برگزارى  از  الوند 
مددجويان و معلوالن خبر داد و گفت: در اين هفته سبد غذايى رايگان در بين 

مددجويان تحت پوشش توزيع مى شود.
وى افزود: در اين هفته خدمات شنوايى سنجى، گفتاردرمانى، مشاوره و كار 
درمانى براى عموم مردم به صورت رايگان است و دومين مركز اوتيسم استان 
در نهاوند افتتاح مى شود. مديركل بهزيستى استان همدان در بخش ديگرى 
از سخنانش به مهم ترين آسيب اجتماعى در استان همدان اشاره كرد و گفت: 
بر اساس تماس هايى كه با خط 123،برقرار شده است اولين آسيب اجتماعى 

مربوط به اختالالت حاد خانوادگى سپس همسرآزارى و كودك آزارى است.
بهزيستى  پيشگيرى  حوزه  با  نهاد  مردم  سازمان   278 بيان اينكه  با  الوند 
كار مى كنند، گفت: 90 درصد از فعاليت هاى بهزيستى به بخش خصوصى 

متخصص، سازمان هاى مردم نهاد وخيران واگذار شده است.
و  كرد  اشاره  سال 97  در  اجتماعى  و  مردمى  مشاركت هاى  ميزان  به  وى 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  ما  اجتماعى  مشاركت هاى  ميزان  افزود: 
افزايش چشمگيرى داشته و بهزيستى پس از هالل احمر دومين دستگاه مورد 
اعتماد مردم بوده است. مديركل اداره بهزيستى استان همدان با بيان اينكه 
رتبه استان همدان در زمينه اعتياد رتبه 21 و در طالق رتبه 17 است، ابراز 
كرد: با هماهنگى بين دستگاهى كه در همدان ايجاد شده است اميدواريم در 
براى  خرسندى  ابراز  با  الوند  كنيم.  پيدا  بهترى  وضعيت  آسيب ها  اين  زمينه 
محل  از  تومان  ميليارد   2200 كه  شد  تصويب  مجلس  در  گفت:  معلوالن 
هدفمندسازى يارانه ها به معلوالن پشت نوبتى اختصاص يابد كه در اين طرح 

5هزار و 400 نفرپشت نوبتى وارد چرخه مى شوند.
3000 نفر در همدان غربالگرى ژنتيك شدند

امير كوكاييان اظهار داشت: غربالگرى ژنتيك براى گروه 15 تا 25 سال و 
غربالگرى پيش از ازدواج انجام مى شود.

وى با اشاره به اينكه در سال گذشته 3000 نفر در استان غربالگرى ژنتيك 
شدند،ابراز كرد: در بحث آزمايشات ژنتيك و كمك هزينه ها، سازمان بهزيستى 
يك سازمان حمايتى است و بر اساس تفاهم نامه اى كه با معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشكى همدان انجام شده كمك هزينه انجام آزمايش ژنتيك 

به مددجويان بهزيستى داده مى شود.

رضا ابرارخرم مدير منطقه از آغاز احداث باغ گل ها در منطقه 2 شهردارى 
خبر داد. 

به گزارش روابط عمومى منطقه 2 شهردارى همدان مدير منطقه 2 با اعالم 
اين خبر اظهاركرد: همانطور كه شاهديم در كليه شهرهاى مطرح جهان انواع 
پاركها با موضوعات مختلف احداث ميشود كه عالوه بر تنوع آفرينى و تبديل 
شدن به جاذبه هاى گردشگرى آن شهر منجر به كسب درآمدهاى پايدار كالن 
براى آن شهر ميگردد كه توسعه بهينه آن شهر را به دنبال دارد و شهردارى 

منطقه 2 با آگاهى از اين امر پروژه باغ گلها را در دستور كار قرار داد .
مدير منطقه 2 با اعالم اينكه وسعت اين باغ 18 هزار متر مربع است افزود:  
گونه هاى  از  بى نظير  مجموعه اى  آوردن  گرد  باهدف  اطلسى  گل هاى  باغ 

مختلف در محل جنب پارك بانوان درحال احداث است.
ابرار خرم با اشاره به اينكه در باغ گلها بحث زيبايى و خالقيت بيشتر مد 
ها  گونه  از  متفاوت  انواع  بامعرفى  كنارآن  در   : كرد  نشان  خاطر  است  نظر 

ميتوان جنبه هاى آموزشى اعم از معرفى گلها نيز در دستور كار قرار دارد . 
وى اعتبار عمرانى اين پروژه را بالغ بر 10 ميليارد ريال اعالم كرد و تصريح 
كرد : عمليات عمرانى از قبيل ديواركشى،احداث دمنوش خانه،مركز غذاى 
سالم ،معابر دسترسى پياده در داخل پارك ، سرويس بهداشتى و... ازجمله 

اقداماتى است كه انجام خواهد شد . 
ابرار خرم افزود : دراين باغ كاشت گونه هاى ممتازاز قبيل باغ رز ، باغ كاكتوس 
، گياهان پيازى ، باغ داودى ، ايجاد فرش گل و محلهايى جهت عكسبردارى در 
برنامه كارى قرار دارد و همچنين احداث گلخانه جهت نگهدارى از گلهايى كه 
بيرون از محيط گلخانه امكان رشد ندارد تعبيه ميشود تا درفصول سرد سال نيز 

امكان بازديد از آن براى عموم شهروندان ميسر باشد .
گلها  باغ  پروژه  اجراى  با  اميدواريم   : كرد  تاكيد  پايان  در  خرم  ابرار  رضا 
و  شهر  توسعه  جهت   در  گامى  دو   منطقه  سطح  در  ديگر  هاى  پروژه  و 
كرد:  نشان  خاطر  وى  سازيم.  ميسر  شهروندان  به  مطلوب  رسانى  خدمت 
در  توسعه  انجام  براى  ها  توانمندى  و  ظرفيتها  همه  از   2 منطقه  شهردارى 
راه  اين  در  گرامى  شهروندان  ميرود  انتظار  و  كرد  خواهد  بهره گيرى  منطقه 

شهردارى را تنها نگذارند .

به همت سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى همدان اين بار در 
ورودى مشهد از سوى تهران و سمنان بيلبورد همدان 2018 جهت معرفى در 

سال گردشگرى همدان نصب و بهره بردارى شد . 

مديرمنطقه 2 شهردارى همدان:

ورود اميدوار كننده معاون سياسى امنيتى استاندار
 روزنـه اى روشـن براى زنان خـانه اميـد

در فصل نامهربانى

براى حل مشكالت سرپناه شبانه خانه اميد معاون سياسى امنيتى استاندار در 
ديدارى صميمانه بامجموعه جام جم در خصوص زنان خيابانى، بى خانمان و 
فيلم منتشر شده از سوى رسانه جام جم همدان گفت: ما به عنوان كسانى كه 
مسئوليتى را در استان داريم وظيفه رسيدگى به معضالت و مشكالت اجتماعى 
را به عهده داريم و چه بسا اين اليه زيرين جامعه كه شما آنان را به تصوير مى 

كشيد، مسئوليت ما را بيشتر مى كند .
سعيد شاهرخى ادامه داد: اتفاقى كه با ورود رسانه به تپه پيسا افتاد، ظرفيت سازى 
در ماده 16 استان بود كه توانستيم تعامالتى را با ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور 

برقرار و بودجه اى براى بهتر شدن اين مجموعه (ماده 16) دريافت كنيم . 
اين مقام مسئول در خصوص زنان خيابانى ساكن در سرپناه شبانه خانه اميد 
دستور ضرب االجل براى بررسى و رسيدگى به افراد اين محل را صادر كرد 
و گفت: ظرف يك هفته تمام جوانب بررسى و مسئوالن مرتبط در اين حوزه 

جلسه اى را تشكيل دهند تا اين زنان به موقعيتى مناسب دست پيدا كنند.
از  بسيارى  با  اخير  وقت  چند  در  همدان  جم  جام  روزنامه  است،  ذكر  شايان 
مسئوالن استانى در خصوص زنان حاضر در سرپناه خانه اميد و مركز دى آى 

سى، فصل مهربانى گفتگو كرده و منتظر دستورالعمل هاى عملياتى است.

 باغ گل ها بزودى در شـهر اطلسى ها
راه اندازى مى شود

تبليغات محيطى همدان 2018 به كالنشهرها رسيد

ايستگاه خبر
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همدان  شهر  شوراهاى  انتخابات  دوره  پنجمين  از  سال  يك   
با  بنشينيم  صحبت  پاى  تا  است  خوبى  زمان  اكنون  و  گذشت 
كارزار  وارد  طلبان  اصالح  اميد  ليست  طريق  از  كه  نمايندگانى 
انتخابات شدند و از بين آنان پنج نفر براى اولين بار در شهر 
اين  ورود  زمان  از  شوند.  شهر  شوراى  وارد  توانستند  همدان 
مردم  و  بود  باال  مشخصى  طور  به  انتظارات  شورا،  به  اعضا 
را  تغيير  تا  داشتند  انتظار  بودند  داده  راى  اميد  ليست  به  كه 
رئيس  انتخاب  باشند.  شاهد  خود  شهرى  جوانب  تمامى  در 
بتواند  تا  بود  مهم  خيلى  امتحان  دو  شهردار  و  شهر  شوراى 
شهر  شوراى  توان  مى  چند  هر  كند.  نمايان  شهر  در  را  تغيير 
دولتى  هاى  ارگان  ترين  سياسى  غير  از  يكى  را  شهردارى  و 
دانست و به قول معروف تخليه زباله و آسفالت خيابان، چپ و 
راست ندارد كه؛ اما رويكرد و فرآيند نحوه اجراى پروژه ها به 
كه  جايى  تا  است،  مهمى  بسيار  نكته  فرهنگى  بخش  در  ويژه 
درصد   60 از  بيش  شهر،  شوراى  قوانين  تعريف  چارچوب  در 
كارهاى اجرايى آن فرهنگى است؛ اما خوشبختانه يا متاسفانه 
فرهنگى  هاى  پروژه  انجام  و  فرهنگى  معاونت  كه  گفت  بايد 
شهرها  رشد  سنجش  عوامل  مهمترين  از  يكى  كه  اجتماعى  و 
ضعيف  گذشته  سال  يك  طى  عجيبى  شكل  به  كشورهاست  و 
عمل كرده است، اما اكنون پس از يك سال سرپرست جديدى 
را بتواند  ضعف  اين  اميدواريم  كه  است  شده  انتخاب  آن  براى 
اعضاى  با  جلسه اى  سال  يك  از  پس  اكنون  دهد.  پوشش 
چون  و  چند  از  كمى  تا  گذاشتيم  شهر  شوراى  اميد  فراكسيون 
بانوى  دو  متاسفانه  اما  كنيم،  بررسى  را  سال  يك  اين  اتفاقات 
به  روانبخش  مريم  و  سلماسى  رضوان  يعنى  فراكسيون  عضو 
داليل مختلف نتوانستند در جلسه حضور پيدا كنند كه در مبحثى 
ديگر  عضو  سه  اما  نشست،  خواهيم  آنان  با  سخن  پاى  ديگر 
نجات  بادامى  حميد  و  فتحى  على  مولوى،  ابراهيم  آقايان  يعنى 
در جلسه حضور پيدا كردند كه در ادامه بخشى از اين مصاحبه 

را مى خوانيد:

ارزيابى عملكرد شما طى يك سال گذشته از شوراى شهر و 
انتظاراتى كه مردم از فراكسيون اميد داشته اند چگونه است؟

على فتحى: خوب تالش ما بر اين بود كه تا حد ممكن مسير شفاف و 
رو به جلويى را پيش بگيريم و خوشبختانه توانستيم تا حد ممكن اين مهم 
را انجام دهيم. در گام نخست توانستيم با همكارى و همدلى دوستان رئيس 
شوراى شهر را از بين اصالح طلبان انتخاب كنيم و كميسيون هايى كه افراد 
كرديم،  انتخاب  داشت  اميد  ليست  كه  ظرفيتى  به  توجه  با  داشتند،  نظر  در 
ما به هيچ وجه  قصد سياسى كردن كميسيون ها را نداشتيم و به آنچه كه 

ميخواستيم دست يافتيم.
اختالف  شهردارى  هاى  گزينه  سر  اينكه  بدليل  نيز  شهردار  خصوص  در 
كه  كرديم.  مى  انتخاب  بيشترى  نظر  دقت  با  بايد  نيايد  پيش  بسيارى  هاى 
آقايان  نداشت.  وجود  قوى  هاى  گزينه  مورد  سه  جز  شهردار  انتخاب  در 

هم  اول  مرحله  در  كه  بودند  هايى  گزينه  محمدى  رضا  و  مرادى  درويشى، 
كنيم  انتخاب  را  شهردارى  نبوديم  اين  صدد  در  ما  وليكن  نشدند،  انتخاب 
نداشتيم  دوست  زيرا  باشيم؛  تنش  در  و  بجنگيم  وى  با  تمام  سال  چهار  كه 
شود  انجام  تعامل  با  شهردار  انتخاب  داشتيم  دوست  برسد،  مردم  به  آسيبى 
و در عين حال روحيه اصالح طلبى را شهردار نيز داشته باشد، و خوب در 
نهايت خوشبختانه اعضاى اصالح طلب به عالوه چهار عضو ديگر شورا به 
آقاى صوفى رسيده بودند، و حتى در نظر سنجى كه انجام شد حداكثريت به 

شهردار فعلى آقاى صوفى رسيد و شهردار در اين روند انتخاب شد.
آسيب  را  طلبان  اصالح  ضعف  نقاط  كرديم  تالش  سال  يك  اين  طى  ما 
شناسى كنيم و خوب طبق برآورد و آمارگيرى متوجه شديم كه نقطه ضعف 
هايمان در انتخابات گذشته در حيطه مناطق پايين شهر بوده است و  مردم 
كرده  دريافت  مناطق  ديگر  به  نسبت  كمترى  خدمات  مناطق  آن  در  ساكن 
اند و ضعف عملكرد شهردارى طه چند دهه گذشته در اين منطقه به شدت 

آسيب رسان بوده است.
ما بيشتر وقت و سرمايه خود را صرف اين گونه محالت كرديم و از طرفى 
به دليل اينكه شهردارى يك طرف هزينه و يك طرف درآمد است، نيروى 
خود را صرف سرمايه گذارى مى كنيم تا به درآمد منجر شود؛ نگداشتيم كه 
شهرك  جمله  از  اقتصادى  بزرگ  هاى  طرح  شود،  دچار  روزمرگى  به  كارها 
پزشكان، مجموعه تاالرها و پنل هاى خورشيدى كه اشتغالزايى را به همراه 
داشته باشد در دستور اجرا است. در مناطق توانمندسازى پروانه را در دو نيم 
غير  هاى  ساختمان  مناطق  اين  در  كه  دليل  اين   به  كرديم،  رايگان  طبقه 
مجاز بسيارى ساخته مى شود، تصميم گرفتيم پروانه آن مناطق رايگان شود 
كه قدم مهمى در كمك به مردم اين مناطق است ، و انرژى اصلى ما براى 

هر چه بيشتر توسعه دادن به مناطق حاشيه نشين و كم برخوردار است.
مردم  با  بيايد  كه  گفتم  مى  طلبان  اصالح  شوراى  به  پيش  سال   12 من 
باشيد و مردم را از روبرو نگاه كنيد، اما متاسفانه كمتر در اين مناطق حاضر 
شدند. بنده نه در راستاى عوام فريبى مردم، بلكه بايد مردم را آگاه كرد از 
اين بابت كه اصولگرايى و اصالح طلبى در سطح كالن كشور هر يك به 
شهردارى  و  است  سياسى  شهر  يك  همدان  است.  زده  آسيب  خود  اندازه 
همدان نيز از استانداريش سياسى تر، ما حتى در انتصابات پيگير اين موضوع 
جناح  از  دور  به  تحصيلكرده  و  جوان  مديرانى  به  كه  را  كارها  كه  هستيم 
زيرا  كنيم؛  واسپارى  هستند  پايين  و  ميانى  باال،  سطح  در  كه  سياسى  بازى 

شهردارى نياز به خون جديد دارد. 
در  را  آمار  تا  داريم  تالش  و  است  بوده  ما  كارهاى  ديگر  از  سازى  شفاف 
اختيار عموم بگذاريم تا مقايسه ها در چهارسال اخير صورت گيرد، و درصد 

پيشرفت ها را ببينيم و شفاف سازى كنيم.
خدمت  هستند،  مردم  به  خدمت  دنبال  به  طلبان  اصالح  بادامى:  حميد 
رسانى در مناطق كم برخوردار مورد توجه ما بوده است، زيرا سال ها به اين 
مناطق پايين شهر بى توجهى شده، اگر نمى شد كه اين مناطق به اين روز 
و حال نمى افتادند، قطعًا خدمت رسانى نگاه مردم را تغيير خواهد داد. بنده 
باال  مردم  رضايت  سطح  داد،  خواهم  قبولى  ى  نمره  شورا  به  خودم  نوبه  به 

رفته است، و خروجى تمام كارهاى ما نگاه مردم است.
از  كداميك  شد،  انتخاب  چطور  شهردار  نيست  مشخص  چهارم  دوره  در 
را  شفافيت  دوره  اين  شوراى  در  ما  اما  دادند؟  برنامه  دوره  چهار  شهرداران 
اجرا كرديم، كانديداهاى شهردارى برنامه هاى خود را ارائه كردند و مردم 
به صورت زنده شاهد تمام اين اتفاقات بودند كه در نوع خود يك قدم 

رو به شفاف سازى است.
دوست  كه  است  اين  ها  طلب  اصالح  خوب  ويژگى  از  يكى 
ندارند قدرت را دائمى در دست داشته باشند، و دوست دارند 
شيطنت  دليل  به  شهردار  انتخاب  باشند.  همفكر  مردم  با 
هاى بسيار زياد، ماه ها طول كشيد، ما اگر وقت را از دست 
بوديم؛  كرده  انتخاب  را  شهردار  اول  روز  همان  داديم  نمى 
شهردارى را انتخاب كرديم كه نظر اكثريت را داشت. هدف 
ما چون براى مردم بوده است مقدارى از كارها را از نگاه سياسى 

كنار گذاشته ايم و فقط بدنبال رضايت مردم هستيم.
ابراهيم مولوى: بخش زيادى از امور مرتبط با مردم، به منتخب 
صورت  به  شوراها  دوم  و  اول  هاى  دوره  در  است.  شده  واگذار  مردم 
آزمون و خطا بوده، تا شوراها جايگاه خود را بدست بياورند هر چقدر جلوتر 
رفتيم پيرايه هاى اضافى زدوده شد؛ امروز ما ميراث دار آن كارهاى ناكار 
آمدى هستيم كه مديريت شهرى به آن گرفتار شده است. ليست اميد راى 
حدى  به  پاكدست  طلبان  اصالح  ى  مجموعه  به  مردم  اعتماد  و  آورد 
رسيده كه مديريت اكثر مراكز استان به دست اصالح طلبان 
شايد  كه  مردمى  براى  طلبيد  مى  اين  كه  است  افتاده 
براى آخرين بار به صندوق راى اعتماد كردند و به 
ليست اميد راى دادند، حتما بايستى به گونه اى 
عمل كنيم كه اميد مردم به ياس تبديل نشود، 
در  زياد  بسيار  هاى  مجاهدت  حاصل  نظام  اين 

طول سال هاى گذشته است.
كردند،  فداكارى  نظام  اين  براى  ها  خيلى 
توسعه  و  آبادانى  عمران،  سمت  به  بايد  ما 
شهردار  باشيم.  زمين  ايران  پايدار  ى 
فعلى وجهه ى خوبى در شهر دارد و 
خوشحاليم از اين بابت كه شهردار 
و  ايم،  كرده  انتخاب  را  خوبى 
ارتباط خوبى بين مديريت شهرى 
و شوراى شهرى است. تا به حال 
مردم  بين  نسبى  مندى  رضايت 
ايجاد شده، وليكن كارهاى كوتاه 
گرفته  صورت  حال  به  تا  مدت 
كارهاى  بايد  بعد  به  اين  از  است 
شود.  انجام  تاثيرگذار  و  بزرگ 
نقص  است  داده  قول  شهردارى 

هاى پل بابك و پل فرهنگيان برطرف شود، ما بايد ببينيم در كدام بخش 
ها چه كسانى چه تخصصى دارند؛ ما در مقابل تك تك آدمهايى كه به ما 

راى دادند مسئوليم.

شوراى  به  ورود  و  آوردن  راى  از  پس  فتحى،  و  بادامى  آقاى 
شهر، شما چقدر به احزاب خود و مردم پاسخگو بوده ايد؟

على فتحى: ما در حزب نداى ايران جلساتمان را به روز چهارشنبه انتقال 
داديم و تقريبا هر هفته جلسات درون حزبى را داريم و حتى دو مورد هم ما 
رفتيم تهران و پيش جناب آقاى خرازى توضيحات داديم و تقريبًا به شكل 
كامل هماهنگ بوده ايم و هر هفته گزارش و مشورت انجام پذيرفته است.

حميد بادامى: بنده دبير مهندسان استان هستم كه جزء احزاب چهارده 
جلسات  بر  عالوه  هست،  هم  همدان  طلبان  اصالح  هماهنگى  شوراى  گانه 

هفتگى كه داشتيم، در شعبه همدان ارتباطات مستمر با انجمن مهندسان را 
داريم، البته بيشتر وجه صنفى غالب بوده است بر اين حزب تا سياسى، اما 

عالوه بر جلسات خودمان اين جلسات هم برگزار شده است.
نشديد،  اميد  ليست  وارد  حزبى  صورت  به  شما  مولوى  جناب 
سابقه  و  نيستيد  طلبان  اصالح  جزء  شاخص  صورت  به  زيرا 
حزبى شما كمى با گرايشات امروزتان متفاوت است، اما مسلماً 
و  دوستان  اين  با  حد  چه  تا  ايد،  داشته  خود  ستاد  در  تيم  يك 

نزديكانتان مشورت مى كنيد؟
وارد  توانستم  سياسى  جناح  دو  از  تركيبى  حمايت  با  گذشته  دور  در  بنده 

شوراى شهر شوم.
خوب شما در دهه هفتاد تقريبا رزومه سياسى تان رو به جناح 

اصولگرايى بوده است!

رئيس   75  ،74 هاى  سال  در  بنده  مثال  براى  خير؛  شاخص  طور  به  نه، 
بسيج دانشجويى دانشگاه اصفهان بودم، رئيس جمهور دولت اصالحات براى 
خودمان  براى  استيشن  ماشين  يك  ما  و  اصفهان،  دانشگاه  آمدند  سخنرانى 
داشتيم، تنها كسى كه جرات كرد به ايشان نزديك شود بنده بودم و با سرباز 
رفتم دفتر مرحوم آيت اهللا طاهرى امام جمعه اصفهان، ايشان با آقاى خاتمى 
سوار شدند و به همراه يكى از محافظان، سرانجام توانستيم رئيس جمهور 

را وارد دانشگاه كنيم. 
خوب در اين دور تعدادى از دوستان اصولگرا از ما جدا شدند و رفتند از 
افراد ديگرى حمايت كردند؛ البته بنده رد صالحيت اوليه هم شدم و سپس 
دوباره تاييد صالحيتم كردند. پس از انتخاب شدن، ما هنوز با دوستان ستاد 
جلسات مى گذاريم و اتاق فكر ما به صورت ماهيانه به ما مشورت مى دهند، 
اما در كليت در اين دوره تاكنون جايگاه رياست بنده باعث شده در بعضى 

مواقع مواضع آرام ترى داشته باشم.
هنوز  سال،  يك  از  پس  و  آمده  بوجود  كه  اجماعى  اين  با 
تغييراتى در مديران شهرى كه البته همخوان با تكنوكراتى نيز 

باشد رخ نداده است، دليل اين چيست؟
حميد بادامى: اوال هنوز تغييراتى رخ نداده، دوما ما بايد ببينيم در كدام 
به  طلبى  اصالح  آبروى  با  واقع  در  كه  داريم  متخصص  نيروهاى  ها  بخش 
خاطر اشخاص بازى نشود و بتوانيم چهار سال آينده پاسخگوى مردم باشيم. 
يعنى اگر ما آقاى X يا Y را در پستى بگذاريم  و مردم از ما بپرسند اين 
شخص براى ما چه كرد؟ بتوانيم در آينده پاسخگو باشيم؛ زيرا مردم تغيير 
را مى بينند كه بخشى از آن با آدم ها رخ مى دهد و بخش ديگر با اجراى 
سياست هاى صحيح. ما در تفكر اصالح طلبى بيشتر به دنبال آنيم كه كار 
درست توسط مدير يا كارمند شايسته انجام پذيرد حال چپ و راست ندارد.

على فتحى: عالوه بر اين صحبت ها، ما مدير اصالح طلب كم داريم، 
ولى ما بايد مديران خوب و كارآمد اصالح طلب را شناسايى كنيم و به آنها 
در  كار  انجام  چند  هر  بخرند،  را  شهر  آبروى  كه  كار  انجام  براى  دهيم  بها 
به  و  باشد  طلبانه  اصالح  بايد  كار  خروجى  و  است  سياسى  كمتر  شهردارى 

نفع مردم.
ابراهيم مولوى: ما افرادى را مشخص كرده ايم كه هم شايسته هستند 
و هم تخصص دارند و هم از نظر سياسى نزديك به اصالح طلبى باشند، و 
تالش داريم به دور از جناح گرايى سياسى افراد شايسته را بر جايگاه مناسب 
قرار دهيم، تا هم شهر و هم مردم بتوانند از آن بهره ببرند. همدان پتانسيل 
روزهاى بسيار بهتر از اكنون را دارد و ما تالش خواهيم كرد تا روزهاى خوب 

را براى مردم شهر بيشتر كنيم.
دوستان در پايان اگر سخنى هست، بفرماييد

شهر  در  بتوانيم  خوبى  و  بزرگ  اتفاقات  سال  چند  اين  طى  اميدواريم  ما 
داشته باشيم و اگر كسى چند سال از شهر رفت و بازگشت تغيير را به چشم 
در  خوبى  انقالب  و  بدهيم  همدان  به  بيشترى  شهريت  بتوانيم  و  ببيند  خود 

همدان داشته باشيم. 

اما  دادند؟  برنامه  دوره  چهار  شهرداران 
ااجرا كرديم، كانديداهاى شهردارى برنام
به صورت زنده شاهد تمام اين اتفا

رو به شفاف سازى است.
اصال خوب  ويژگى  از  يكى 
ندارند قدرت را دائمى در
باشند.  همفكر  مردم  با 
هاى بسيار زياد، ماه ها ط
او روز  همان  داديم  نمى 
شهردارى را انتخاب كردي
ما چون براى مردم بوده است
كنار گذاشته ايم و فقط بدنبال
ابراهيم مولوى: بخش زيادى
ه دوره  در  است.  شده  واگذار  مردم 
آزمون و خطا بوده، تا شوراها جايگاه خ
رفتيم پيرايه هاى اضافى زدوده شد؛ ام
آمدى هستيم كه مديريت شهرى به آن

ى مجموعه  به  مردم  اعتماد  و  آورد 
رسيده كه مديريت اكثر م
اين كه  است  افتاده 
براى آخرين بار
ليست اميد را
عمل كنيم ك
ح نظام  اين 
طول سال
ه خيلى 
بايد ما 
ى 
ف

گذار يك سـال از اميد؛   
از شفاف سازى تا تخصص گرايى

  ميالد وندائى 
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حافظ

معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهادكشاورزى استان همدان :
برداشت 35 درصد از گندم مزارع استان همدان

رئيس اداره مكانيزاسيون سازمان جهادكشاورزى 
تسهيالت  درصدى   10 جذب  از  همدان  استان 
مكانيزاسيون كشاورزى در استان خبر داد و گفت: 
سهميه استان همدان از تسهيالت مكانيزاسيون در 
سالجارى 51 ميليارد تومان بوده كه تا كنون 10 

درصد از اين ميزان جذب شده است.
هزينه  كاهش  اينكه  بر  تأكيد  با  راستار  اكبر 
توليد، افزايش عملكرد و درآمد كشاورزان از اهداف 
مكانيزاسيون است، افزود: سال گذشته كل سهميه 
مكانيزاسيون كشور 1500 ميليارد تومان بوده كه 
سهم استان همدان 68 ميليارد تومان  ازكل بودجه 

بوده است.
وى با بيان اينكه سال گذشته 40 ميليارد تومان 
استان  مكانيزاسيون  تسهيالت  درصد   58 معادل 
همدان  كرد:  تصريح  است،  شده  جذب  همدان 
يكى از استان هاى پيشرو در زمينه جذب تسهيالت 
مكانيزاسيون در كشور است به طوريكه در سال هاى 

گذشته ميزان جذب بيش از سهميه بوده است.
راستار افزود: سال گذشته در بخش كمباين 19 
ميليارد و 800 ميليون تومان، در بخش زراعت 3 
ميليارد و 437 ميليون تومان و در بخش باغبانى 
يك ميليارد و 950 ميليون تومان جذب شده است.

رئيس اداره مكانيزاسيون سازمان جهادكشاورزى 
و  ميليارد  همچنين 14  شد:  يادآور  همدان  استان 
 850 طيور،  و  دام  بخش  در  تومان  ميليون   264
ميليون   145 و  شيالت  بخش  در  تومان  ميليون 
همدان  استان  نباتات  حفظ  بخش  در  تومان 

تسهيالت جذب شده است.
كشاورزى  بخش  در  مكانيزاسيون  درجه  وى 
داد:  ادامه  و  دانست  درصد   71 را  همدان  استان 

درجه مكانيزاسيون استان همدان در سال گذشته 
71 درصد بوده كه 2 درصد از برنامه جلوتر هستيم.

راستار با بيان اينكه تا پايان برنامه 5 ساله بايد 
هكتار  در  بخار  اسب   2 به  مكانيزاسيون  ضريب 
گذشته  سال  در  همچنين  كرد:  خاطرنشان  برسد، 
در  بخار  اسب  به 1.71  بايد  مكانيزاسيون  ضريب 
 1.74 به  شاخص  اين  درحاليكه  مى رسيد  هكتار 

اسب بخار در هكتار رسيده است.

از  بيش  در  حفاظتى  كشاورزى  اجراى 
47 هزار هكتار از مزارع همدان

وى از اجراى كشاورزى حفاظتى در 47 هزار و 
456 هكتار از مزارع استان در سالجارى خبر داد و 
اظهار كرد: كشاورزى حفاظتى يكى از روش هاى 
مدرن كشاورزى در جهان است كه در ايران از سال 
87 و در استان همدان با 8650 هكتار آغاز شده و 
به 42 هزار و 379 هكتار در سال 96 رسيده است.

رئيس اداره مكانيزاسيون سازمان جهادكشاورزى 
استان همدان تأكيد كرد: در سالجارى در 47 هزار 
كشاورزى  همدان  استان  مزارع  از  هكتار   456 و 
حفاظتى اجرا شده است و برنامه داريم اين عدد را 

به 100 هكتار برسانيم.
وى با بيان اينكه كشاورزى حفاظتى از فرسايش 
و فشردگى خاك جلوگيرى كرده و در مصرف آب 
و انرژى صرفه جويى مى كند، اظهار كرد: در استان 
همدان 500 هزار هكتار مزرعه ديم وجود دارد كه 

اولويت كشاورزى حفاظتى مزارع ديم است.
هكتار  هزار   280 وجود  به  اشاره  با  راستار 
با  كرد:  خاطرنشان  همدان،  استان  در  آيش  زمين 
كشاورزى حفاظتى سعى بر اين است كه اين ميزان 

اراضى آيش را به سمت كشت حبوبات و دانه هاى 
روغنى و علوفه ديم ببريم.

ميانگين ضايعات برداشت در استان همدان 5.1 
درصد است

 وى با بيان اينكه در سال گذشته 6700 كمباين 
است،  شده  شماره گذارى  سال   13 زير  تراكتور  و 
كمباين  و  تراكتور  دستگاه  همچنين 2000  گفت: 
بين 13 تا 20 ساله در سال گذشته شماره گذارى 

شده است.
رئيس اداره مكانيزاسيون سازمان جهادكشاورزى 
استان همدان از توزيع 138 ميليون ليتر سوخت در 
بخش هاى مختلف كشاورزى خبر داد و بيان كرد: 
68 شركت در سطح استان بيش از 52 هزار هكتار 
از اراضى را تحت پوشش قرار داده و 310 نفر را 

مشغول به كار كرده اند.
وى با اشاره به اينكه ميانگين ضايعات برداشت 
ميانگين  كرد:  اظهار  است،  درصد   6.7 كشور 
درصد   5.1 همدان  استان  در  برداشت  ضايعات 

است.
وى با اشاره به نقش مكانيزاسيون در كشت هاى 
نوين، تأكيد كرد: امسال 25 هكتار كشت نشائى 

چغندرقند در استان همدان انجام شده است.
 101 گذشته  سال  كرد:  خاطرنشان  راستار 
دستگاه بذركار ريزدانه كار ويژه كشت كلزا با 592 
ميليون تومان يارانه و 6 دستگاه هد برداشت كلزا 

به كشاورزان داده شد.
وى با بيان اينكه 2 شركت توليد ماشين آالت 
گفت:  دارد،  وجود  همدان  استان  در  كشاورزى 
و  شد  توليد  شركت ها  اين  توسط  دستگاه   3220

144 نفر اشتغالزايى داشته است.

سازمان  گياهى  توليدات  بهبود  معاون 
جهادكشاورزى استان همدان گفت: 35 درصد گندم 
مزارع استان برداشت و دولت 57 ميليارد تومان به 

كشاورزان پرداخت كرده است.
محمدشهرام پرورش در جمع خبرنگاران، با بيان 
اينكه بيش از 100 هزار بهره بردار در حوزه زراعت و 
باغبانى در استان همدان فعاليت دارند، سبقه استان 
همدان را در حوزه كشاورزى بسيار قديمى و درخشان 
ويژگى هاى  وجود  با  همدان  كرد:  اظهار  و  ارزيابى 
جغرافيايى و بذرهاى مختلف و موفق در بحث سير، 
گردو و ساير منابع ژنتيكى توانسته يكى از استان هاى 

موفق در حوزه كشاورزى باشد.
وى افزود: استان همدان با 2.4 درصد جمعيت، 
1.2 درصد وسعت كشور را به خود اختصاص داده 
درصد   3.4 و  كشاورزى  محصوالت  درصد   4.5 و 
ارزش افزوده بخش كشاورزى كشور در استان همدان 

توليد مى شود.

پرورش، توليد محصوالت زراعى و باغى استان را 
ساالنه 4 ميليون تن عنوان و بيان كرد: از 636 هزار 
هكتار اراضى زراعى، 403 هزار هكتار ديم و 233 

هزار هكتار اراضى آبى استان است.
هزار   74 را  استان  باغات  زيركشت  سطح  وى 
از 102  بيش  افزود:  و  كرد  ارزيابى  هكتار  و 500 
هكتار اراضى گلخانه اى، 14 واحد قارچى، 8 مجتمع 
از  دارويى  گياهان  انواع  تن  هزار   17 و  گلخانه اى 

قابليت هاى بخش زراعى كشاورزى استان است.
پرورش با بيان اينكه استان همدان در 20 فعاليت 
توليدى، زيربنايى و صنايع تبديلى رتبه نخست را 
در كشور دريافت كرده است، تصريح كرد: براساس 
آخرين ارزيابى ها استان همدان در توليد سيب زمينى، 
سير خشك و گردو رتبه اول، جو رتبه سوم، انگور 
سوم، يونجه رتبه دوم و گياهان دارويى رتبه سوم 

كشورى را به خود اختصاص داده است.

وى بيان اينكه سه محصول عمده گندم، جو و 
كلزا در حال برداشت است، اضافه كرد: تا امروز بيش 
از 7 هزار و 500 تن كلزا از سه هزار هكتار خريدارى 

شده كه سال گذشته 5 هزار و 694 تن بوده است.
سازمان  گياهى  توليدات  بهبود  معاون 
جهادكشاورزى استان همدان درباره محصول جو نيز 
گفت: 108 هزار هكتار سطح زيركشت جو در استان 
است كه از اين ميزان بيش از 42 هزار هكتار آبى و 

بيش از 65 هزار هكتار ديم است.
تن  هزار  گذشته 168  سال  در  كرد:  تأكيد  وى 
قيمت  با  ميزان  اين  امسال  كه  بوده  جو  برداشت 
توافقى 1030 تومان به بيش از 200 هزار تن رسيده 

است.
وى با اشاره به شرايط آب وهوايى مطلوب در بهار 
امسال، اظهار كرد: بيش از 20 هزار تن بذر گندم در 
بين كشاورزان توزيع شده كه با تأمين نهاده هاى مورد 

نياز، بيش از 750 هزار تن برآورد توليد گندم باشد.

سازمان  گياهى  توليدات  بهبود  معاون 
جهادكشاورزى استان همدان خاطرنشان كرد: 240 
هزار و 123 تن گندم در استان با قيمت 1300 تومان 
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  كه  شده  خريدارى 

گذشته، 55 درصد افزايش خريد داشته ايم.
وى با بيان اينكه كشاورزان با ثبت نام در سامانه 
مى كنند،  توليدى  گندم  فروش  به  اقدام  پهنه بندى 
تأكيد كرد: 64 مركز خريد گندم توسط مراكز دولتى، 
كارخانجات آرد، بخش خصوصى و مباشر را انجام 

مى دهند.
پرورش درباره خريد كلزا نيز گفت: امسال كارخانه 
روغن كشى نهاوند با ظرفيت 30 هزار تن را به عنوان 
مباشر معرفى كرديم كه كشاورزان به طور مستقيم 

محصول را به كارخانه تحويل مى دهند.
وى درباره پرداخت پول گندم كاران نيز اعالم كرد: 
دولت 50 درصد پول كشاورزان را يك هفته بعد از 

ثبت در سامانه فروش پرداخت و مابقى را در نخستين 
مى كند.  پرداخت  كشاورزان  به  ممكن  فرصت 
كبودراهنگ،  رزن،  شامل  استان  شمالى  شهرهاى 

همدان و فامنين بيشترين برداشت گندم را دارند.
پرورش با بيان اينكه 50 هكتار گلخانه براى سال 
97 برنامه ريزى شده است، تصريح كرد: بيش از 145 
هزار هكتار سامانه نوين، جايگزين يافتن محصوالت 
محصوالت  از  استفاده  و  كلزا  كشت  كم آب بر، 
زودرس، گسترش شيوه هاى نوين به زراعى و توسعه 
2250 هكتار كشت نشايى از جمله اقدامات در بحث 

بهره ورى آب در استان مى توان نام برد.
 20 از  حفاظتى  كشاورزى  بحث  در  افزود:  وى 
هزار و 700 هكتار از اراضى در سال 94 به 34 هزار 
در سال 96 افزايش يافته كه اين ميزان مقدار قابل 
توجهى در كاهش هزينه هاى توليد، كاهش مصرف 
سوخت و بهره ورى در مصرف آب را به دنبال خواهد 

داشت.
وى احداث باغ مادر گردو در شهرستان تويسركان 
را اقدامى قابل توجه عنوان و بيان كرد: براى تأمين 
سرشاخه در استان با مشكل مواجه بوديم كه با ايجاد 
اين باغ، از سال 98 سرشاخه هاى گردوى استان از 

اين مكان تأمين خواهد شد.
سازمان  گياهى  توليدات  بهبود  معاون 
جهادكشاورزى استان همدان افزود: توليد 120 تن 
گردو  اصله  و 4000  قارچ  تن  گل محمدى، 3500 

كشت بافتى در باغ گردو محقق شده است.
نيز  باغداران  به  اعطايى  تسهيالت  درباره  وى 
گفت: 157 ميليارد رالو به بانك ها معرفى كرديم كه 
از اين ميزان 51 هكتار براى گلخانه و گياهان دارويى 

بوده و براى 75 نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.
پرورش درباره كرم خراط نيز گفت: كرم خراط 
عارضه ايست كه از استان مركزى وارد استان شده 
و با خشكسالى به درختان گردو حمله مى كند كه 
تا كنون 158 هزار فرومون براى مقابله با اين كرم 

چوب خوار در استان توزيع و در استان مهار شد.
وى با بيان اينكه همدان از استان هاى سن خيز 
با   96 و   95 سال  در  كرد:  اظهار  است،  كشور 
تحت فشار قرار دادن كشاورزان درباره مبارزه با سن 
غالت، 122 هزار و 864 هكتار در دو مرحله سن مادر 

و پوره مبارزه صورت گرفت.
سازمان  گياهى  توليدات  بهبود  معاون 
اعتبارات  درباره  همدان  استان  جهادكشاورزى 
مكانيزاسيون نيز بيان كرد: در سالجارى 156 ميليارد 
تومان اعتبارات مكانيزاسيون در قالب تسهيالت بين 

كشاورزان توزيع شده است.
برداشتوى با بيان اينكه سهميه استان 51 ميليارد 
بوده كه تا االن 12 درصد اين سهميه جذب شده 
است، تأكيد كرد: 28 هزار و 332 تراكتور در استان 

وجود دارد كه 5 درصد از اين تعداد سنگين هستند.

   اين روزها شاهد بسيارى از جوانان ايرانى 
هستيم كه عالقه و استعدادشان را در زمينه هنر 
راستا  اين  در  و  شناخته اند  موسيقى  ويژه  به  و 
كرده اند.  تالش ها  برايش  و  برداشته   نيز  گام ها 
همه شان قله موفقيت را فتح نمى كنند اما هستند 
و  محدوديت ها  وجود  با  كه  آنهايى  ميانشان  در 
مرحله  به  را  خودشان  مسير،  ناهموارى هاى 

درخشش مى رسانند.
كه  نشسته ايم  فردى  با  گفت و گو  به  نيز  حال 
معتقد است با وجود آن كه در محله ى جنوب شهر 
همدان متولد شده است و محدوديت هايى نيز در 
مسيرش وجود داشته، موفق شده است نامش را 
در ميان مردمش بر سر زبان بياندازد و همچنين 
ادامه  در  كند،  تقديم  طرفدارانش  به  را  هنرش 

مى خوانيم صحبت هاى اين خواننده همدانى را...
مرتضى سرمدى، خواننده همدانى در گفت و گو 
با خبرنگار جام جم خود را متولد 14 آذر ماه سال 
مى دهد:  ادامه  و  مى كند  معرفى  همدان  در   61
دنيا  به  همدان  شهرى  جنوب  مناطق  از  يكى  در 
آمدم كه يكى از افتخاراتم همدانى بودنم است، در 
خانواده اى عالقه مند به هنر و موسيقى رشد كردم. 
وى با تاكيد بر اينكه هرگز براى خوانندگى و 
نوازندگى ، نزد هيچ استادى كالس نگذرانده ام و 
مشوقم را برادر بزرگم، اسماعيل سرمدى مى دانم، 
ادامه مى دهد: در سن شش سالگى از استعدادى 
كه به طور ذاتى آن را دارا بودم آگاه شدم و بعد 
مى كردم  شركت  مدرسه  مسابقات  در  نيز  آن  از 

و هميشه به عنوان نفر برگزيده اعالم مى شدم.
خواننده همدانى با اشاره به اينكه در سال 76 
و  اذان  كشورى  مسابقات  در  اول  نفر  عنوان  به 
اقامه و ترتيل و صوت شناخته شدم، مى گويد: 17 
ساله بودم كه ساز كيبورد را خريدارى و شروع به 
تمرين كردم و چند سال بعد از آن نيز ساز پيانو 

حال  در  و  انتخاب  تخصصى ام  ساز  عنوان  به  را 
كيبورد  و  پيانو  ساز  خصوصى  مدرس  نيز  حاضر 

در تهران هستم.
وى با تاكيد بر اينكه در آهنگ هايم تالشم بر 
آن است كه تا حد امكان از به كار بردن كلمات 
مى كند:  تصريح  كنم،  پرهيز  كتابى  و  سخت 
شود  ساخته  كارى  بايد  كه  است  آن  بر  اعتقادم 
كه از يك كودك تا فردى ميانسال معناى آن را 
متوجه و درك كند چرا كه در كار ما ترانه يكى از 
مهمترين قسمت ها است مثل فيلمنامه در سينما 

و من شخصا به ترانه اهميت زيادى مى دهم.
در  اينكه  به  اشاره  با  همدانى  خواننده  اين 
سال 82 با شنيده شدن سه قطعه از آهنگ هايم 
توسط مردم به خوبى شناخته شده بودم، مى گويد: 
متاسفانه تصادفى كردم كه در نتيجه آن تا چند 
اين  در  گفت  مى توان  و  كنم  كار  نتوانستم  سال 
نشنيدند،  من  از  آهنگى  طرفدارانم  وقتى  مدت 

صدايم را رفته رفته فراموش كردند.
سرمدى با بيان اينكه در سال 88 بعد از مدتى 
به  صدايم  تا  كردم  تالش  مجدد  نشينى،  خانه 
گوش طرفدارانم برسد و يك بار ديگر آهنگ هايم 
شنيده شود، ادامه مى دهد: سال 89 اولين آلبومم 
نيز  امروز  به  تا  و  شد  دست  به  دست  مردم  بين 
كه  دارد  وجود  كارى ام  سابقه  در  آلبوم  پنج  نام 
اخذ  مراحل  كردن  سپرى  حال  در  آنها  از  يكى 

مجوز مى باشد.

حدود 120  امروز  به  تا  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
صحنه  روى  به  ايران  شهرهاى  در  كنسرت 
همدان  در  نيز  كنسرت هايى  مى افزايد:  برده ام، 
شامل  همدانى  مسئوالن  لطف  اگر  كه  داشته ام 
حال من شود، بار ديگر براى همشهريانم به روى 

صحنه مى روم.
آن  از  بعد  اينكه  به  اشاره  با  همدانى  خواننده 
در  را  محسوسى  پيشرفت  رفته ام  همدان  از  كه 
كارم احساس مى كنم، تصريح مى كند: مسئولين 
در استان هاى ديگر به خوبى از هنرمند استقبال 
براى  مجوز  اخذ  و  اجرا  همچنين  و  مى كنند 
آسانى  كار  همدان،  جز  شهرى  هر  در  كنسرت 
دارم  دوست  ديگرى  هنرمند  هر  مانند  اما  است 
نزديك ترى  ارتباط  خودم  همشهريان  با  بتوانم 

داشته باشم.
عنوان  به  كه  صدايى  با  رابطه  در  سرمدى 
صداى او در ميان مردم همدان پخش شده است، 
اينگونه عنوان مى كند: آن صدا به اسم من پخش 
شده اما بايد بگويم كه آن قطعه كامال ساختگى 
در  صحبت هايم  ميان  از  كه  است  شده  اديت  و 
بعد  و  قبل  و  است  شده  برداشته  دوستانه  جمعى 
از صحبت هايم را حذف كرده اند و متاسفم براى 
شخصى كه تالش بر بد نام كردن من در ميان 
هم استانى هايم كرده است و از جانب آن شخص 
استانم  و  شهر  مردمان  همه  از  خودم  و  ناشناس 
عذرخواهى مى كنم و از افرادى كه به هر طريقى 
از  را  گذشت  كه  چرا  گذشته ام،  كردند  قضاوتم 

مواليم على(ع) به ارث برده ام.
وى در رابطه با قطعاتى كه براى تلويزيون كار 
كرده است مى گويد: تيتراژ پايانى مسابقه ”خانواده 
باحال“ كه از شبكه نسيم پخش مى شد و نيز تيتراژ 
كه  ايران“  بخير  صبحگاهى ”صبح  برنامه  پايانى 
اين روزها نيز در حال پخش است از نمونه كار هايى 

هستند كه براى تلويزيون انجام داده ام. 
هنرى  آينده  خصوص  در  نيز  پايان  در  وى 
همدان اينگونه بيان مى كند: شرايط همدان تغيير 
مى كند و جايگاه هنر و هنرمند شناخته مى شود، 

اگر ديدگاه مسئولين تغيير پيدا كند.

رهبرى  خبرگان  مجلس  در  همدان  مردم  نماينده 
،وجود شرايط بسيار سخت اقتصادى را تائيد كرد و 
گفت: وجود تحريم ها و تاثير آن بر زندگى و معيشت 
مردم را قبول داريم و تالش مى كنيم صداى مظلوميت 
مردم را به گوش مسئوالن برسانيم تا با تمام توان 
و عمل به بيانات مقام معظم رهبرى در جهت حل 

مشكالت اقتصادى جامعه تالش كنند.
سيدمصطفى  اهللا  ،آيت  جم  جام  گزارش  به 
موسوى اصفهانى سه شنبه 19 تير در جمع خبرنگاران، 
با بيان اينكه يك هزار و 551 طلبه در حوزه هاى علميه 
استان همدان مشغول تحصيل اند كه از اين تعداد 350 
طلبه در سطح عالى تحصيل مى كنند، اظهار كرد: 
مردم 40 سال با تمام توان پشت نظام خود ايستادگى 
كردند، نظام در اين مدت توانسته در برابر دشمنانى 
انسجام  توانند  مى  هم  كالمى  تهديد  با  كه  بايستد 

كشورها را در هم بريزند.
سال هاى  طى  اينكه  به  اشاره  با  موسوى اصفهانى 
امنيت  و  كرده  غلبه  دشمنان  بر  ايم  توانسته  انقالب 
بى نظير در منطقه برقرار كنيم، افزود: نظام مقدس 
جمهورى اسالمى ايران ، امنيت را در منطقه ايجاد 
زمره  در  داعش  شر  از  منطقه  كردن  پاك  و  كرده 

موفقيت هاى اين نظام با پشتوانه ملت است .
وى با بيان اينكه هزينه اى كه براى استقامت مى 
دهيم ، كمتر از هزينه اى است كه در تسليم در مقابل 
دشمنان خواهيم پرداخت، افزود: در تشييع شهيد سردار 
و  نظام  به   مردم  ارادت  بارها  ديگر  موارد  يا  همدانى 
انقالب را ديده ايم ،در همين انتخابات با وجود تمام 
مسائلى كه رخ داد مردم حضور ميليونى داشتند و از 
نظام خود دفاع مى كنند و بر همين اساس دولت ها 

در نظام اسالمى بايد قدرت مردم را باور داشته باشند.
مدير حوزه علميه استان همدان با بيان اينكه مردم 
با حضور گسترده خود در روز 22 بهمن و روز قدس 
نشان دادند كه مشكالت اقتصادى، تحريم ها، ترورها 
، روى ارزش هاى انقالب تأثيرى ندارد و ادامه داد: باز 
شدن گره اقتصادى و راهكار خروج از مشكالت كنونى 
تنها با عمل به بيانات مقام معظم رهبرى و پيروى از 

ايشان در تمام مراحل امكان پذير است و در شرايط 
كنونى بايد تمام ارگان ها از جمله مجلس، دولت، قوه 
قضائيه حتى صداوسيما و رسانه هاى مختلف پشتيبان 
واليت فقيه باشند و به مطالبات رهبرى و بيانات ايشان 

جامه عمل بپوشانند.
بنابر  افراد  انتصاب  اينكه  بيان  با  موسوى اصفهانى 
فعاليت در ستادهاى انتخاباتى و نزديكى به جريانات 
سياسى امرى نادرست است، گفت: بايد قوانينى وجود 
داشته باشد كه افرادى كه بناست پست هاى كليدى 
را در دست بگيرند، بر مبناى بده بستان هاى سياسى 
انتخاب نشوند و اگر به سبب عدم صالحيت قرار شد 

كنار بروند، مالحظات سياسى مانع نشود.
وى با تاكيد بر فرمايش مقام معظم رهبرى گفت: 
ايشان از خبرگان خواسته اند كه مسائل را رصد كرده و 
مطالبات جامعه را به مسئوالن انتقال دهند تا نواقص 
احتمالى در قوه مجريه، مقننه و قضاييه رفع شود چراكه 
با برگزارى مصاحبه و نشست ،مشكالت حل نمى شود 
اما بيان مطالبات واقعى مردم و انتقال آن به مسئولين، 

وظيفه ى مهم رسانه است . 
برقرارى قسط و عدل ، هدف اصلى نظام 

است
وى عدالت اجتماعى را به عنوان مهم ترين هدف 
برقرارى حكومت اسالمى بيان كرد و گفت: اقامه عدل 
و قسط و رسيدگى به مشكالت مردم ، هدف اصلى 

حكومت اسالمى است .
از  ديگرى  بخش  در  استان  علميه  حوزه  مدير 
سخنانش به حق الزحمه روحانيون اشاره كرد و گفت: 
اين سخنان نادرست و شايعه پردازى است به طوريكه 
براى برگزارى برخى كالس ها يا اقامه نماز در مراسم 
طلبه  به  حق القدم  تومان  هزار  پرورش 5  و  آموزش 
مى دهند و اين مبلغ ناچيز روزانه اگر قطع شود بهتر 
كم  او  پرداختى  نرود،  روز  دو  طلبه  اگر  چراكه  است 

مى شود. 
موسوى اصفهانى با اشاره به برخى ادارات كه قوانينى 
براى پرداخت مبالغ بيشتر تصويب كرده اند ، اظهار 
كرد: برخى ادارات امكاناتى در اختيار دارند كه معدود 

هستند و خبرنگاران مى توانند زندگى 10 روحانى را به 
صورت تصادفى بررسى كنند.

وى در ادامه گفت: بسيارى از روحانيون ما در دوران 
مبارزات يا دفاع مقدس جانفشانى ها كرده اند و اكنون 
پا به سن گذاشته اند و از كمترين امكانات معيشتى 
برخوردارند و دريافت اين مبالغ براى كمك  هزينه رفت 
و آمد اقامه مراسم عبادى و سياسى پرداخت مى شود. 

و  سخت  بسيار  شرايط  وجود  به  همچنين  وى 
تحريم ها و مشكالت اقتصادى اشاره كرد و گفت: ما 
تحريم ها را قبول داريم و تاثير اين موضوع بر زندگى 
و معيشت مردم انكار ناپذير است و تالش مى كنيم 
به  را  مردم  اقتصادى  مشكالت  و  مظلوميت  صداى 
به  عمل  و  توان  تمام  با  تا  برسانيم  مسئوالن  گوش 
مشكالت  حل  جهت  در  رهبرى  معظم  مقام  بيانات 

اقتصادى جامعه تالش كنند.
سوى  از   ، عمل  مقام  در  رهبر  مطالبات 

برخى مسئولين جدى گرفته نمى شود
رهبرى  خبرگان  مجلس  در  همدان  مردم  نماينده 
مطرح كرد: برخى مطالبات مقام معظم رهبرى چندان 
كه بايد توسط برخى مسئوالن امر جدى گرفته نمى 
شود و اگر چنين بود و به تمام رهنمودهاى ايشان عمل 

مى شد بسيارى از مشكالت رقم نمى خورد.
موسوى اصفهانى با اشاره به فرمايش مقام معظم 
كشورها  ديگر  با  ارتباط  ايجاد  در  ما  گفت:  رهبرى، 
مشكلى نداريم و بايد روى امكانات داخلى تكيه كنيم و 

به دنبال يافتن راه حل از خارج كشور نباشيم.
وى تاكيد آقا بر عدم اعتماد به آمريكا را بيان كرد و 
گفت: اگر آقا برجام و مذاكره با آمريكا را نفى مى كرد، 
مى گفتند ايشان نمى گذارند مشكالت اقتصادى كشور 
حل شود و الزم است رهنمودهاى ايشان كامل پذيرفته 

شود تا آسيبى نبينيم.
وى عزت انقالب اسالمى را به عنوان امرى انكار 
ناپذير دانست و گفت: مقام معظم رهبرى داراى عدل 
و اجتهاد است و فرمايشات ايشان استبداد نيست ، بلكه 

يك دستورالعمل الهى است.
در  دارند  استقالل  اگر  مجلس  نمايندگان 

استيضاح وزرا درست عمل كنند
رهبرى  خبرگان  مجلس  در  استان  مردم  نماينده 
استقالل  اگر  تا  خواست  مجلس  نمايندگان  از   ،
دارند، در استيضاح وزرا بدرستى عمل كنند و افزود: 
افرادى كه پست هاى اقتصادى و سياسى مملكت 
داشته  را  الزم  آگاهى  و  دانش  بايد  پذيرند  مى  را 
نمايندگان  هاى  گيرى  موضع  بايد  مردم  و  باشند 

خود را بررسى كنند.

صداى مظلوميت مردم را به گوش مسئوالن مى رسانيمصداى مظلوميت مردم را به گوش مسئوالن مى رسانيم

شايعات بى اساس بود، من متعلق به همدان هستم
 فاطمه الوان

خبرنگار جام جم

 حديث على محمدى
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استان همدان پيشرو در جذب تسهيالن مكانيزاسيون كشاورزى
جذب 10درصدى تسهيالت در 4ماهه نخست امسال


