
98 /13 ه  ر شما  - عمومئ  مناقصه   تجدید  ن  فراخوا
1ـ مناقصه گزار: شــرکت ســهامي پشــتيباني اموردام کشور- 
اداره کل پشــتيباني امــور دام اســتان همدان به شناســه ملي 

14002771736 و شماره اقتصادي 411113673771
به نشــاني: همدان ـ جاده تهران- شــهر جورقان – سردخانه 
دولتي بوعلي اداره کل پشــتيباني امور دام اســتان همدان ـ کد 
پستي 99813-65199 تلفن:1-34373960 نمابر:34373829
2ـ موضوع مناقصه: واگذاری امور فنی ســردخانه های)بوعلی 
همــدان و دولتی نهاوند( اداره کل پشــتيبانی امور دام اســتان 
همدان  از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شــماره 

فراخوان 2098001014000055
3ـ نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: اصل فيش واريزي 
 IR 900100004001039806370564 وجه نقد به حساب شماره
شناســه 907203965100000000000000000017 بانــک 
مرکزي به نام سپرده - خزانه داري کل يا ضمانت نامه بانکي بنام 
مناقصه گزار )کليه بانکها به جز بانک ســرمايه – تجارت – ايران 
زمين ( و يا اوراق مشــارکت بي نام تضمين شده بانکها و دولت با 
قابليت بازخريد قبل از سررسيد )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 
مشــارکت( را ضمن درج درسامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر 

شــده تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16 به مناقصه 
گزار تسليم گردد.

4ـ مبلــغ تضمين شــرکت درفرآيند ارجــاع کار: مبلغ 
)300/000/000( سيصد ميليون ريال به نام اداره کل پشتيباني 

امور دام استان همدان.
5 ـ زمان دريافت اســناد، تحويل پيشــنهاد و گشايش 

مالي: پيشنهادهاي 
1-5- مهلت دريافت اســناد از سامانه ستاد: ساعت 14روز 

يکشنبه مورخ 1398/05/06 مي باشد.
2-5- مهلت ارائه پيشــنهاد درسامانه ستاد: تا ساعت 14 

روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16
3-5- مهلت تحويل پاکت الــف محتوي اصل تضمين: تا 

ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16
4-5- زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 

مورخ 1398/05/17واقع در نشاني مناقصه گزار
6- خريد اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس 
از واريز مبلغ 500/000 ريال )غيرقابل استرداد به شماره حساب 
بانک مرکــزي IR 310100004001039804006087 شناســه 

377039865203900800000000000173 بــه نــام خزانــه 
 داری کل از طريق سامانه ســتاد( در زمان مهلت دريافت اسناد

 www.setadiran.ir رديف 1-5 آگهي ( به آدرس اينترنتي( 
مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

7- فيش / رســيد پرداخت مبلغ 500/000 ريال خريد اسناد به 
همراه پاکت الف به دبيرخانه کميســيون معامالت استان تحويل 

گردد.
8ـ مراحــل برگزاري مناقصــه از طريق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضويت 
قبلي، مراحل ثبت نام در ســايت مذکور و دريافت گواهي امضاي 
الکترونيکــي را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاريخ 
انتشــار مناقصه درســامانه روز سه شنبه تاريخ 1398/05/01 

مي باشد.
 9- ســاير اطالعــات و جزئيات مربوطه دراســناد مناقصه مندرج

 مي باشد.
انجام مراحل عضويت  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت 

در سامانه: مرکز تماس: 41934ـ021

اداره کل پشتیبانی اموردام استان همدان- کمیسیون معامالت

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت پشتيبانی امور دام کشور استان همدان

اول نوبت 

م الف 640 
تاريخ چاپ اول: سه شنبه 1398/05/02

تاريخ چاپ دوم: پنجشنبه 1398/05/03

98 /14 ه  ر شما  - عمومئ  مناقصه   تجدید  ن  فراخوا
1ـ مناقصه گزار: شــرکت ســهامي پشــتيباني اموردام کشور- 
اداره کل پشــتيباني امــور دام اســتان همدان به شناســه ملي 

14002771736 و شماره اقتصادي 411113673771
به نشــاني: همدان ـ جاده تهران- شــهر جورقان – سردخانه 
دولتي بوعلي اداره کل پشــتيباني امور دام اســتان همدان ـ کد 
پستي 99813-65199 تلفن:1-34373960 نمابر:34373829
2ـ موضوع مناقصه: واگذاری امور تخليه و بارگيری ســردخانه 
های)بوعلی و دولتی نهاوند( اداره کل پشــتيبانی امور دام استان 
همدان  از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شــماره 

فراخوان 2098001014000056
3ـ نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: اصل فيش واريزي 
 IR 900100004001039806370564 وجه نقد به حساب شماره
شناســه 907203965100000000000000000017 بانــک 
مرکزي به نام سپرده - خزانه داري کل يا ضمانت نامه بانکي بنام 
مناقصه گزار )کليه بانکها به جز بانک ســرمايه – تجارت – ايران 
زمين ( و يا اوراق مشــارکت بي نام تضمين شده بانکها و دولت با 
قابليت بازخريد قبل از سررسيد )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 
مشــارکت( را ضمن درج درسامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر 

شــده تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16 به مناقصه 
گزار تسليم گردد.

4ـ مبلــغ تضمين شــرکت درفرآيند ارجــاع کار: مبلغ 
)220/000/000( دويست و بيست ميليون ريال به نام اداره کل 

پشتيباني امور دام استان همدان.
5 ـ زمان دريافت اســناد، تحويل پيشــنهاد و گشايش 

مالي: پيشنهادهاي 
1-5- مهلت دريافت اســناد از سامانه ستاد: ساعت 14روز 

يکشنبه مورخ 1398/05/06 مي باشد.
2-5- مهلت ارائه پيشــنهاد درسامانه ستاد: تا ساعت 14 

روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16
3-5- مهلت تحويل پاکت الــف محتوي اصل تضمين: تا 

ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16
4-5- زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 

مورخ 1398/05/17واقع در نشاني مناقصه گزار
6- خريد اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس 
از واريز مبلغ 500/000 ريال )غيرقابل استرداد به شماره حساب 
بانک مرکــزي IR 310100004001039804006087 شناســه 

377039865203900800000000000173 بــه نــام خزانــه 
 داری کل از طريق سامانه ســتاد( در زمان مهلت دريافت اسناد

 www.setadiran.ir رديف 1-5 آگهي ( به آدرس اينترنتي( 
مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

7- فيش /رســيد پرداخت مبلغ 500/000 ريال خريد اســناد به 
همراه پاکت الف به دبيرخانه کميســيون معامالت استان تحويل 

گردد.
ســامانه  درگاه  طريــق  از  مناقصــه  برگــزاري  مراحــل  8ـ 
آدرس بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونيکــي   تــدارکات 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه 
گران درصــورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در ســايت 
مذکور و دريافــت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شــرکت 
 در مناقصه محقق ســازند. تاريخ انتشــار مناقصه درســامانه روز

سه شنبه تاريخ 1398/05/01 مي باشد.
 9- ســاير اطالعــات و جزئيات مربوطه دراســناد مناقصه مندرج

 مي باشد.
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضويت در 

سامانه: مرکز تماس: 41934ـ021

اداره کل پشتیبانی اموردام استان همدان- کمیسیون معامالت

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت پشتيبانی امور دام کشور استان همدان

اول نوبت 

م الف 642 
تاريخ چاپ اول: سه شنبه 1398/05/02

تاريخ چاپ دوم: پنجشنبه 1398/05/03

یده  ا مز گهئ  آ  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان قصد 
کلينيك داندانپزشــكي واقع در  دارد، 
واحد دانشــگاهي را با تمامي تجهيزات 
به صــورت اجاره واگذار نمايــد . متقاضيان   
مي توانند جهت دريافــت فرمهاي مزايده تا 
دبيرخانه کميســيون  به  تاريخ 98/5/13 
معامالت واحد مراجعه نمايند. دانشگاه آزاد 
اســالمی همدان در رد يا قبــول هر يک از 
پيشــنهادات مختــار اســت و هزينه آگهی 

روزنامه بر عهده برنده مزايده  می باشد

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی همدان

98 /04 /26 ریخ تا به  ول   ا نوبت  یده حضوری  مزا گهئ  آ
شــهرداري مالير در نظر دارد  به استناد مجوز شــماره 525/ش/5/م مورخ 04/16/ 98 نسبت به فروش تعدادی دســتگاه الکتروپمپ طبقاتی 
 عمــودی ، اســتيل ، ســالم و نو گراند فوس از طريق نشــر آگهی مزايده عمومی )حضوری ( به اشــخاص حقيقی و حقوقی اقــدام نمايد لذا متقاضيان 
می توانند جهت  بازديد خودرو همه روزه  به غير از روزهای تعطيل  در وقت اداری تا مورخه98/05/12 به محل انبار مرکزی شهرداری واقع  در ميدان 
اســتقالل  مراجعه نمايند و جهت شــرکت در مزايده در مورخ شنبه 98/05/12 راس ساعت 10 صبح در محل واحد موتوری )نرسيده به ميدان  قائم 

ساختمان قديم  شهرداری منطقه ( حضور بهم رسانند همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2283626-0813 تماس حاصل نمايند. 
))ساير شرايط مزايده و قيمت پايه ((

 96511750-CR15-MADE in Denmark1( شــش دســتگاه الکتروپمــپ طبقاتــي عمــودي، اســتيل ، ســالم و نــو  گرانــد فــوس 
1.1kw-3phase-380v-50hzهر کدام  به ارزش پايه  140/000/000 ريال. 

    A96501219P10731 2917RPM  2inches -16bar -model 2( يک دســتگاه الکتروپمپ طبقاتي عمودي ، اســتيل  ، سالم و نو  گراند فوس
ارزش  350/000/000 ريال. 

3( يک دستگاه الکتروپمپ طبقاتي عمودي ، استيل  ، سالم و نو 2 اينچ، 15 کيلو واتی 400/600V-3phase 2inches  به ارزش  540/000/000 
ريال.

4( نه دستگاه الکتروپمپ چرخشی ، ساخت اروپا ، سالم  و نو-IMP PUMPS  120F dn 1phase به ارزش هرکدام  30/000/000 ريال.
5( متقاضيان می بايســت  به جهت سپرده شرکت در مزايده فوق  مبلغ100/000/000ريال  وجه نقد )واريز به حساب شماره 10/2767836/1بانک 
رسالت( يا ضمانت نامه بانکی يا اسناد خزانه به همراه داشته باشند و در صورت انصراف برنده سپرده ايشان به نفع شهرداری ضبط می شود و به نفر 

دوم واگذار می گردد و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت 
6( هزينه نشر آگهی مزايده به عهده برنده می باشد

7( شهرداری در رد  يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است.
8( چنانچه برنده مزايده ظرف مهلت 7 روز از تاريخ ابالغ  از واريز وجه خود داری نمايد ســپرده ايشــان به نفع شــهرداری ضبط و به  نفر  دوم واگذار 

می شود و به همين ترتيب  تا نفر سوم ادامه خواهد داشت
9( تاريخ برگزاری مزايده در مورخ شنبه 98/5/12 راس ساعت 10 صبح در محل  نرسيده  به ميدان قائم )دادگستری ( ساختمان قديم شهرداری 

منطقه دو ستاد بحران و خدمات شهری  قسمت واحد  موتوری  می باشد. 
10( الکتروپمپ ها  با وضع  موجود که به رويت خريدار رسيده  به فروش می رسد  و شرکت کننده موظف  به بازديد  دقيق می باشد  و حق هرگونه 

ادعا و اعتراضی  را در آينده  و حال ندارد .

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 136

-

--

-

خانواده بهادری

از همه  بدينوســيله  ارادت  و  نهايــت احتــرام  بــا 
عزيــزان و ســروران گرامــی کــه از دور و نزديك 
در مراســم تشــييع و ترحيم عزيز از دســت رفته

زنده ياد مرحوم حاج ولی اله بهادری

 شــرکت نمودند صميمانه تشكر و قدردانی می نماييم.
از اينكــه به علــت تالمــات روحی توفيق تشــكر 
حضــوری ميســر نگرديــد پــوزش مــی طلبيم.

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق

چهار شنبه 2 مرداد ماه 1398  21 ذی القعده  1440  24 جوالی 2019  سال بیست و یکم  شماره 4304  8 صفحه  قیمت: 1500 تومان

262
دیدار رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 
با دادستان جدید همدان

انتقاد خجسته از ارزان نشدن قیمت کاالهای اساسی

بدون تغییر ماندن قیمت ها
 با وجود کاهش قیمت ارز

بهناز ضرابی زاده مدیرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
همدان شد

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان:

گوشت قابل عرضه در همدان درجه بندی می شود
فعالیت پنج کشتارگاه صنعتی در همدان

2

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان خبر داد:

12 میلیارد تومان 
هزینه ساالنه شهرداری
 برای فضای سبز شهری

نیاز شهرداری برای تحقق بودجه 
به مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

فعالیت 15 کتاب فروشی همدان در طرح تابستانه کتاب
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان همدان از عضویت و 
فعالیت15 کتاب فروشی استان در طرح تابستانه 

کتاب خبر داد.
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، احمدرضا 
احســانی اظهار کرد: طرح تابســتانه کتــاب از جمله 
طرح های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســت که با هدف تقویت جریان توزیع و فروش کتاب 
از طریق چرخه حرفه ای و اصولی نشر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه شــعار تابســتانه کتاب امســال 
»کتاب همنشــین دلنشین« اســت، خاطرنشان کرد: 
نخســتین دوره این طرح در پاییز 94 با شعار »کتاب 

فروشی به وسعت ایران« برگزار شد.

و کار  بــه کســب  رونــق بخشــیدن  احســانی 
کتاب فروشــان، افزایش جریان تولید، نشــر، توسعه و 
ترویج فرهنــگ کتاب خوانی در کشــور را از مواردی 
عنوان کرد که با برگزاری ایــن طرح تحت تأثیر قرار 

می گیرند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان با 
اشاره به اینکه طرح فروش تابستانه کتاب امسال از 25 
تیر آغاز شــده و به مدت 10 روز ادامه دارد افزود: در 
این طرح 15 کتاب فروشــی از استان همدان شرکت 
کرده اند که 14 کتاب فروشــی در همدان و یک کتاب 

فروشی در مالیر فعالیت دارند.
احســانی تخفیف هــای 15 و 25 درصــدی برای 
کتاب های ترجمــه و تألیفی را از مزیت های این طرح 
عنوان کرد و گفت: ســقف خرید برای هر فرد با ارائه 

کدملی 120 هزار تومان در نظر گرفته شده که معادل 
30 هزار تومان تخفیف به آن تعلق می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کتاب فروشی های رواق فروغ، 
ابن ســینا، انتشــارات فراگیر هگمتانه، ایــران زمین، 
برگ، دانشــجو، دهخدا، شــهر کتاب، آرین، انصاری،  
ناصرخسرو و نارنجی 1 و 2 و 3 میزبان طرح تابستانه 

کتاب در همدان هستند.

5

5

2
در کمیته فرهنگی-مردمی کنگره آیت اهلل تألهی مطرح شد:

استفاده از ظرفیت محرم برای 
معرفی شخصیت آیت اهلل تألهی

5
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان:

13 شهید همدان 
درجه سرتیپ تمام می گیرند

5
در نشست هماهنگی امور حمل و نقل استان تأکید شد:

تالش برای جلوگیری از فرار بار 
در همدان

 5
طی 4 ماه اخیر

غرق شدن 10 نفر در همدان

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور:

یک هزار و 264میلیارد تومان 
برای بازسازی مناطق سیل زده همدان

2و4

احداث پارک نواری  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
و پیاده رو 
خیابان خرد

اعتبار :
247  میلیون تومان

پیشرفت فیزیکی : 
95 درصد

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر
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فرهنگ شهروندی 7

 گزارش می دهد
بانوان خانه دار محور مدیریت 

پسماند و تفکیک زباله ها
یکی از مسائل مهم در تفکیک زباله و مدیریت 
پسماند همکاری و همراهی بانوان در تفکیک زباله 
در منزل، کاهش زباله تولیدی و... است، هر بانوی 
همدانی می تواند با کسب اطالعات بیشتر در این 
خصوص یاریگر مدیریت شهری در تفکیک زباله و 

مدیریت پسماند باشد.

نایب رئیس اتاق اصناف همدان:

به دنبال ایجاد مرکز فروش پرنده های زینتی 
در همدان هستیم

 اختصاص 620 میلیارد تومان 
کمک بالعوض به بازسازی 

مناطق سیل زده همدان

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان همدان: 

بازسازی 21 هزار واحد مسکن 
روستایی در استان همدان

@hegmataneh_news_ir کانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا



چهار شنبه 2 مرداد ماه 1398 2
سال بیست و یکم  شمـاره 4304

آزاد خط 

  دکتر ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو 
روز گذشــته در دیدار با اســتاندار همــدان اعالم 
کــرد: همدان ظرفیت های خوبــی دارد و به دنبال 
همکاری های بیشــتر در حوزه فرهنگی و اجتماعی 

با این استان هستیم.

  در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان همدان، 
اســتاندار همدان بــا تقدیر از زحمــات ناصر پور 
مرادی، حبیب اهلل مومیوند را به عنوان دبیر جدید 
این کمیسیون معرفی کرد. مومیوند آموزش برای 
مشارکت مردم و رعایت قانون و دستورالعمل ها در 
مبارزه با قاچاق کاال را از مهمترین اولویت های خود 

اعالم کرد.

  نرخ تــورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 
١٣٩٨ درحالی به 40.4 درصد رســید که تورم 
نقطــه ای از 50.4 درصد بــه 4٨ درصد کاهش 

داشته است.

  پرداخت مطالبات رســانه ها در آستانه روز 
خبرنگار مهمترین درخواست نشریات استان است 
که انتظار می رود دســتگاه های اجرایی نسبت به 

این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

خبــر
سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان خبر داد:

12 میلیارد تومان هزینه ساالنه 
شهرداری برای فضای سبز شهری

نیاز شهرداری برای تحقق بودجه به 
مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض

خبر  گروه  هگمتانه، 
سرپرســت  همدان: 
معاونت مالی و اقتصادی 
شهرداری همدان گفت: 
12 میلیــارد تومــان 
ســاالنه  بودجــه  از 
شهرداری همدان صرف 
ایجاد و نگهداری فضای 

سبز می شود.
رضا ابرار ُخرم در گفتگو با تسنیم با بیان این که 
شــهرداری به عنوان یک نهاد مردمی بخش عمده 
درآمد خود را از عوارض شهروندان تأمین می کند، 
اظهار کرد: 60 درصد از بودجه ســالیانه شهرداری 
همدان صرف عمران و آبادانی شــهر می شود و 40 

درصد نیز به بودجه جاری اختصاص می یابد.
وی افــزود: با توجــه به مشــکالت اقتصادی 
کشــور در سال گذشته شــهرداری ها با مشکالت 
مالی زیادی دســت و پنجه نرم کردند؛ با این حال 
شهرداری همدان موفق شــد ٨٣ درصد از بودجه 

سال ٩7 خود را محقق کند.
سرپرســت معاونت مالی و اقتصادی شهرداری 
همدان عنــوان کــرد: در زمینه تحقــق بودجه، 
شــهرداری همدان در ســال ٩7 از شهرداری های 
برتر کشــور بود و حتی در این امر رتبه همدان از 
رتبه شــهرهای اراک و کرج که شهرهایی صنعتی 
هستند باالتر بود. وی با اشاره به این که بودجه سال 
٩٨ شــهرداری همدان در سال ٩٨ نسبت به سال 
گذشته 25 درصد رشد داشته گفت: ٨ درصد از این 
بودجه از محل ارزش افزوده تأمین می شود، 2 درصد 
از آن اعتبارات استانی است و ٩0 درصد بقیه از محل 

پرداخت عوارض شهروندان تأمین می شود.
سرپرســت معاونت مالی و اقتصادی شهرداری 
همدان با اشــاره به این که بــرای تحقق بودجه، 
شــهرداری نیاز به مشارکت شــهروندان همدانی 
در پرداخــت عوارض دارد تأکیــد کرد: تحقق ٨٣ 
درصــدی از بودجه شــهرداری همدان در ســال 
گذشــته حاکی از آن است که شهروندان همدانی 
در پرداخت عوارض همکاری و مشــارکت مناسبی 
با شــهرداری داشتند و نسبت به آبادانی شهر خود 
احساس مســؤولیت می کنند. وی تأکید کرد: اگر 
شــهر همدان در بین شــهرهای زیبا و تمیز کشور 
قرار دارد، به این دلیل است که از سرانه فضای سبز 
مناســبی برخوردار است و عملیات های عمرانی نیز 

درجای جای شهر اجرا می شود.
ابرار خرم با بیان این کــه 40 درصد از بودجه 
ساالنه شــهرداری به هزینه های جاری اختصاص 
دارد، اظهار کرد: ساالنه ٣5 میلیارد تومان از بودجه 
شــهرداری همدان صرف نگهداری شــهر و ارائه 

خدمات شهری می شود.
وی عنــوان کرد: ١2 میلیــارد تومان از بودجه 
ســاالنه شــهر همدان هم صرف ایجاد و نگهداری 
فضای سبز می شود و 60 میلیارد تومان نیز برآورد 

بودجه آسفالت معابر شهر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به 
ثبت نام 314 شرکت تعاونی در جشنواره خبر داد:

رشد 40درصدی مشارکت در 
جشنواره تعاونی های برتر همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان با اشاره 
به ثبت نام 314 شــرکت تعاونی در جشنواره 
تعاونی هــای برتر همدان، گفت: مشــارکت 
تعاونی های فعال استان همدان برای شرکت در 
چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر با 

افزایش 40 درصدی همراه است.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، 
احمد توصیفیــان در اولین جلســه کمیته داوری 
چهاردهمین جشنواره تعاونی های برتر استان همدان 
افزود: ٣١4 شــرکت تعاونی امسال در چهاردهمین 
جشنواره ملی تعاونی های برتر ثبت نام کرده اند که 

رشد 40 درصدی را نشان می دهد.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان با اشــاره به اهداف چهاردهمین جشنواره 
ملی تعاونی های برتر اضافــه کرد: گرایش صنعت 
با ثبت نام ٨4 شــرکت تعاونــی در چهاردهمین 
جشنواره ملی باالترین آمار ثبت نام ها را در استان 
همدان به خود اختصاص داده و گرایش خدمات با 
76 شرکت تعاونی و کشاورزی با 55 شرکت تعاونی 

به ترتیب رتبه دوم و سوم را دارند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همــدان خاطرنشــان کــرد: ثبــت نــام گرایش 
شــرکت های تعاونی معدنی، فرش دستباف، حمل 
و نقل، مصرف، اعتبار، مسکن، بانوان، دانش بنیان، 
اتــاق تعاون، بهیــاری، فراگیر ملــی و اتحادیه در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
توصیفیان یادآورشــد: شرکت های تعاونی ثبت 
نام شده در چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی های 
برتر توسط کمیته داوری این جشنواره داوری شده 

و هفته تعاون از آنها تجلیل می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان 
خاطرنشان کرد: شناســایی و معرفی الگوهای برتر 
بخش تعاونی به منظور ایجاد زمینه های گســترش 
و بهبود روحیه تعاونی و نمونه پروری در بخش های 
مختلف اقتصادی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره 
است. وی اضافه کرد: جشنواره تعاونی برتر هر سال در 

هفته تعاون از ١٣ تا ١٩ شهریور ماه برگزار می شود.

خبــر

بهناز ضرابی زاده مدیرکل 
کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان همدان شد

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: بهناز 
ضرابی زاده نویسنده و راوی کتاب نام آشنای 
"دختر شــینا" از ســوی مدیرعامل کانون 
به عنوان  نوجوانان  و  پرورش فکری کودکان 
مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان استان همدان منصوب شد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
اســتان همدان، ضرابــی زاده نویســنده برگزیده 
جشــنواره های داستان نویسی کشور و خالق ده ها 
عنوان اثر داســتانی و مؤلف بیش از دویســت و 
پنجاه اثر داســتانی و ادبی در نشریات و مجالت 
برگزیده کشوری سمت مدیرکلی این اداره و اداره 
4١ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
این استان شامل 2٨ مرکز ثابت، ١0 مرکز سیار و 

٣ مرکز پستی را به عهده گرفت.
مدیرعامــل کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانــان در ایــن حکم اظهار امیــدواری کرده 
اســت که به همــت مدیرکل جدیــد و همکاران 
اســتان همدان و از رهگــذر مالحظه راهبردهای 
عملیاتی کانون و هماهنگی با اســتاندار و ســایر 
مســؤوالن دســتگاه های مرتبط و تعامل مؤثر با 
همکاران ستادی در مســیر تحقق اهداف کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان گام های مؤثری 

برداشته شود.
فاضــل نظری هــدف محوری کانــون را به 
عنــوان یکــی از نقش آفرینان ممتــاز و متمایز 
عرصه تعلیم و تربیت و تعالی آینده ســازان ایران 
اسالمی، شکوفایی اســتعدادها و پرورش ذوق و 
خالقیت کــودکان و نوجوانان بیان کرد و تحقق 
این اهداف را عــالوه بر نیاز به وجود محیطی پر 
نشاط، امیدبخش و بهره مندی از ظرفیت دانش، 
تجربــه و انگیزه واالی خانواده کانون، مســتلزم 
تعمیق برنامه ها و کیفی ســازی فعالیت ها دانسته 
و بــر توجه به ابزارهــا و روش های نوین پرورش 
خالقیت، تقویت و توســعه همــکاری با مدارس 
و پرداختــن بــه آموزش هدف منــد مهارت ها و 
مقوله های فرادانشــی متناســب با سبک زندگی 
ایرانی اسالمی و اقتضاهای فرهنگی بومی توصیه 

کرده است.
بر اســاس این گزارش بهناز ضرابی زاده متولد 
ســال ١٣47 در همدان اســت و پیــش از این 
به عنوان کارشــناس مســؤول آفرینش های ادبی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 

همدان فعالیت می کرد.
"دختر شــینا" معروف ترین اثــر ضرابی زاده، 
روایت خاطرات قدم خیر محمدی کنعان همســر 
ســردار حاج ستار ابراهیمی هژیر از شهدای جنگ 
ایران و عراق اســت که در سال ١٣٩٣ به عنوان 
کتاب سال شــانزدهمین دوره جایزه کتاب سال 
دفاع مقــدس برگزیــده و در ســال ١٣٩5 نیز 
ســتایش نگاری رهبر فرزانه انقالب بر این کتاب 

درج شد.
ساجی، گلســتان یازدهم، محله حاجی و مرغ 

شل از دیگر آثار اوست.
ضرابی زاده جایگزین ســیدمحمدرضا جوادی 
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان همدان شده است.

دیدار رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر با دادستان جدید همدان
هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس و اعضای 
شورای اســامی شهر همدان با دادستان جدید 
همدان به منظور شــادباش انتصــاب به عنوان 
دادستان همدان و ایجاد تعامات بیشتر مدیریت 

شهری و دادستانی، دیدار داشتند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر 
همدان، رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان ضمن 
قدردانی از زحمات حســن خانجانی در کمیته انطباق 
فرمانــداری برای کمک به تصویب مصوبات شــورا در 
ایــن کمیته، گفت: با توجه به اینکــه فعالیت دو نهاد 
شــهرداری و قوه قضاییه در حــوزه اجتماعی تعریف 
می شود، الزم است مراودات کاری زیادی با هم داشته 

باشند.
کامــران گردان افزود: تعامــالت دو نهاد اجتماعی 
شــهرداری و دادســرا می تواند در ایجاد رضایتمندی 
عمومی و اجرای صحیح و قانونمند برنامه های مدیریت 

شهری در راستای منفعت مردم و توسعه شهری، مؤثر 
باشد.

وی با اشــاره به انتصاب حســن خانجانی به عنوان 
دادســتان جدید همدان، اظهار کرد: این انتصاب جای 
بســی خرسندی اســت؛ چراکه ســالیان زیادی آقای 
خانجانی در شــهر همدان خدمات شایانی را به مردم 
والیتمدار همدان داشــته است؛ به همین دلیل اشراف 
الزم بر امور شهرداری و شورا دارد که این نقطه قوتی 
برای مدیریت شهری اســت تا بتوانیم از این تجربه و 

تخصص بهره مند شویم.
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان همچنین 
گفت: مقرر شــد با تعامل و همکاری درون سازمانی 
در فواصــل زمانی مشــخص، مســائل و مشــکالت 
شهری را با دادســتان در میان بگذاریم تا بتوانیم با 
رایزنی های ممکن، برای رفع مشــکالت مردم مطابق 

کنیم. اقدام  قوانین 

رئیس کمیسیون فراکسیون شفافیت شورای عالی استان ها:

شهرداری ها فرصت ندارند به هوشمندسازی شهر فکر کنند

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: ایــن روزها 
شهرداری ها در سراســر ایران به فکر نگهداشت 
شهرهایشان هستند و تصوری برای به روز کردن 
شهرها ندارد؛ اتفاقی که در بیشتر شهرهای ایران 

در حال انجام است.
شهرداری های سراسر کشــور تراکم و منابع شهرها 
را می فروشــند تا بتوانند شــهر را اداره کــرده و حقوق 
و دســتمزد کارکنان را پرداخت کنند؛ به عبارتی مردم 
عوارض می دهند تا زباله شهر جمع آوری و خدمات جاری 

به مردم ارائه شود.
با این حال کمتر شهری به فکر به روز کردن خدماتی 
اســت که به مردم ارائه می شود و شهرها به آثار باستانی 

تبدیل شده اند که استحکام آثار باستانی را هم ندارند.
به گزارش هگمتانه به نقل از برنا، حمید بادامی نجات، 
رئیس کمیسیون فراکســیون شفافیت و نماینده استان 
همدان در شورای عالی استان ها در این زمینه با اشاره به 

مشکالت مالی شهرداری ها، راه حل خروج از این غفلت را 
توجه به درآمد پایدار شهری دانست.

بادامی نجات در پاسخ به این سؤال که چرا شهرداری ها 
به ســوی به روز شدن پیش نمی روند، گفت: شهرداری ها 
متأســفانه به دلیل اینکه بیش از هزار خدمت برایشــان 

تعریف شده، کمتر به این موارد توجه می کنند.
وی افزود: متأســفانه مدیریت  شــهری در سال های 
اخیر از لحاظ منابع مالی شدیداً دچار مشکل شده است و 
اولویت هایشان را بر مسائل جاری خودشان گذاشته اند که 
فعالیت های خدمات شــهری را شامل می شود؛ البته این 
مشکالت بهانه ای نیست تا به سمت هوشمندسازی نروند.

* هوشمندسازی شهرها الزامی است
رئیس کمیسیون فراکســیون شفافیت شورای عالی 
استان ها ادامه داد: عامل دیگر، این است که هنوز مدیریت  
شهری به ویژه در شهرهای کوچک به این باور نرسیده اند 
که هوشمندســازی می تواند موجب بهبود امور شــود و 
هوشمندســازی را به عنوان یک کار تجملی می بینند؛ 
در صورتی که هوشمندســازی و استفاده از فناوری برای 
شهرها الزام شده است و باید هزینه های خود را مدیریت 

کنند.
بادامی نجات تأکیــد کرد: اگر امروزه شــهرها منابع 
محــدودی دارند باید با اســتفاده از هوشمندســازی و 
فناوری های نوین مدیریت کارآمدتری داشــته باشند تا 

بدین ترتیب هزینه کمتری صرف شود.
نماینده همدان در شورای عالی استان ها عنوان کرد: 
شهرداری ها در کل کشور متولی واحدی ندارند که بتواند 

برخــی امور را دیکتــه کند و این روزها هر شــهری بر 
اساس اولویت بندی های شوراهای اسالمی شهر و روستا، 

فعالیت هایی داشته است.
وی افزود: شــهرهایی مانند تهران، مشــهد، اصفهان 
و همدان در راه هوشمندســازی قدم برداشته اند و زمان 
می برد که به شهر هوشــمند تبدیل شوند؛ اما قدم های 

خوبی برداشته شده است که جای امیدواری دارد.
* کمک به مــردم با الکترونیکی کردن فرآیند 

شهرداری
بادامی نجات با اشــاره بــه وظایف شــورای عالی 
استان ها در این زمینه، گفت: در شورای عالی استان ها 
تالش می کنیم به شــوراهای اسالمی شهر کل کشور 
آموزش دهیم و بگوییم الکترونیکی کردن فرآیندهای 
شهرداری یک اقدام اســت و کمک می کند کار مردم 

بهتر انجام شود.
وی با اشــاره به لزوم به روزرســانی خدمات دهی در 
شهرها، عنوان کرد: هوشمندسازی از بسیاری فسادهای 
اداری کــه با آن مواجه هســتیم، جلوگیری می کند و 
زمانی که کار را به ماشــین می ســپاریم، قطعاً ماشین 
این قابلیت را ندارد تا به افراد بر اســاس برخی دیگر از 

اولویت ها خدمات رسانی کند.
رئیس کمیسیون فراکســیون شفافیت شورای عالی 
اســتان ها در پاسخ به این ســؤال که اگر هزار کار برای 
شــهرداری تعریف شــده، بنابراین امیــدی به مدیریت 
یکپارچه شــهری نیســت، گفت: بعید است با این نظام 

اداری فعاًل به مدیریت یکپارچه شهری برسیم.

بادامی نجات با انتقاد از وضعیت فعلی شــهرداری ها 
در مدیریت یکپارچه عنوان کرد: در شهرداری ها که یک 
شهردار با چند سازمان و منطقه فعالیت می کنند، مدیریت 
یکپارچه وجود ندارد و در حال حاضر معاونت های مختلف 
و مناطق شهرداری ها با سازمان هایشان هماهنگ نیستند، 
از این رو در کل کشــور در شــهرداری ها نتوانســته ایم 

مدیریت یکپارچه داشته باشیم.
وی ادامــه داد: ضعف قوانین داریــم؛ بنابراین باید به 
اندازه ای که مســؤولیت می دهیم اختیار بدهیم و منابع 
مالی هم به مدیریت شهری بدهیم. اینگونه نباشد یکسری 
وظایف به عهده مدیریت شهری بیندازیم و بعد منابع مالی 
اینها را تأمین نکنیم. وقتی این اتفاق رخ بدهد شهرداری 
مجبور به شهر فروشی می شود و باید در این فکر باشد که 

چگونه کسب درآمد داشته باشد.
بادامی نجات همچنین گفت: شهرداری فرصت ندارد 
فکر کند شهر را چگونه هوشــمند کند؛ زیرا درگیرودار 
مسائل مالی است و این امر موجب شده تا از به روز شدن 

شهرها غفلت شود.
وی در زمینه بدهی های شــهرداری سایر شهرهای 
ایــران، بیان کرد: هیچ شــهری را نداریــم که بدهی 
نداشــته باشــد؛ هر کســی به اندازه جمعیتش بدهی 
دارد. همه شــهرهای ما به اشخاص حقیقی و حقوقی 
و... بدهکار هستند و از سویی طلب هایی دارند که نیاز 
دارند آن را ســامان بدهند. وی افزود: مشکل ما بیشتر 
موضوع درآمد پایدار اســت که تاکنون نتوانسته ایم به 

آن برسیم.

در کمیته فرهنگی-مردمی کنگره آیت اهلل تألهی مطرح شد:

استفاده از ظرفیت محرم برای معرفی شخصیت آیت اهلل تألهی
هگمتانه، گروه خبر همدان: در دومین جلسه 
بر ضرورت  تألهی  آیت اهلل  کنگره  مردمی  کمیته 
استفاده از ظرفیت ماه محرم و هیأت های مذهبی 
برای آشنایی توده های مردم با شخصیت آیت اهلل 

تألهی تأکید شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، رئیس کمیته مردمی 
کنگره آیــت اهلل تألهی صبح دیروز در دومین جلســه 
ایــن کمیته اظهار کرد: معمــوالً در فضای کنگره ها و 
یا همایش ها عده ای خاص شرکت می کنند در صورتی 
که آنچه اهمیت دارد معرفی یک شــخصیت در متن 

جامعه و فضای خرد آن است.
حجت االســالم محمد هادی نظیــری با تأکید بر 
اینکه وظیفه کمیته مردمی بسترسازی در کف جامعه 
است تصریح کرد: ما در کمیته مردمی کنگره آیت اهلل 
تألهــی باید عالوه بر برنامــه اصلی کنگره که منجر به 
تولید آثار نیز می شــود، در کــف جامعه کارهای خرد 
انجام دهیم تا توده های مردم اعم از اصناف، کارمندان، 
دانش آموزان و... با شخصیت آیت اهلل تألهی آشنا شوند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان همدان با اشاره 
به نزدیک بودن ماه محرم و ایام ســوگواری حضرت ابا 
عبداهلل الحســین )ع( خاطر نشــان کرد: در ماه محرم 
اســتفاده از ظرفیت هیأت های حسینی، مساجد، تکایا 
و حسینیه ها برای آشنایی توده های مردم با شخصیت 

آیت اهلل تألهی، یک فرصت بزرگ است.
وی ادامه داد: اگر محتوا تهیه و راویان آماده شوند 
می توان بر اساس فهرست هیأت ها، می توان از راویان 

در قسمت های مختلف استان استفاده کرد.
وی ضمن اشاره به مراودات اثرگذار مرحوم آیت اهلل 
آخوند مالعلــی معصومی همدانی با تجار تصریح کرد: 
کمیته علمی کنگره آیت اهلل تألهی به مراودات این عالم 
بزرگوار با بخش های خرد جامعه نیز توجه داشته باشد 
تا بتوانیم به راحتی این شخصیت را به توده های مردم 

معرفی کنیم.

وی در پایــان با تأکید بر اینکــه برنامه های کمیته 
مردمی نباید صرفاً در شــهر همدان برگزار شود بلکه 
بایــد این برنامه ها را در شهرســتان های اســتان نیز 
گســترش دهیم افزود: پیشــنهاد برگزاری دوره های 
ضمــن خدمت بــرای فرهنگیان با موضوع آشــنایی 
و معرفی شــخصیت آیت اهلل تألهی نیز بســیار خوب 
اســت ضمن اینکه اگر در حــوزه اصناف نیز دورهمی 
و یا اجتماعی شــکل گرفت از آن فرصت برای معرفی 

شخصیت آیت اهلل تألهی استفاده شود.
*صلواتیان: شهرداری همدان فعالیت تبلیغی 
کنگره آیت اهلل تألهی را به شــکل گسترده آغاز 

کرده است
دبیر کمیتــه مردمی کنگره آیــت اهلل تألهی نیز با 
اشاره به آسیب شناســی های صورت گرفته در اولین 
جلســه این کمیته و ضرورت بســتر سازی در جامعه 
برای قشرهای مختلف مردم و آشنایی آنها با شخصیت 

آیت اهلل تألهی گفت: طبق گزارش کمیته علمی تاکنون 
١0عنوان کتاب در خصوص آیت اهلل تألهی در قم جمع 
آوری شــده که در حال ویراستاری است ضمن اینکه 
فرزند ایشــان نیز در حال جمع آوری و تدوین بخشی 

از اطالعات است.
مهدی صلواتیان با اشاره به اینکه شهرداری همدان 
نیز فعالیت خود را آغاز کرده است و ما بنرها را به طور 
گسترده در شهر مشاهده می کنیم افزود: برنامه اصلی 
کنگــره هفته آخر آبان ماه برگزار می شــود و عملیات 
اجرایی ما نیز از 25 شــهریور ماه آغاز می شود ضمن 
اینکه عملیات تولید محتوا نیز از یک ســال پیش آغاز 

شده است.
*نانکلــی: آمادگی آمــوزش و پرورش برای 
برگزاری دوره های ضمن خدمت با موضوع کنگره 

آیت اهلل تألهی
معــاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اســتان 

همدان نیز به عنوان نماینده آموزش و پرورش در این 
کمیته با اشاره به 20هزار فرهنگی شاغل و 27٨ هزار 
دانش آموز در اســتان همدان تصریح کرد: قطعاً خرده 
مراســم  می تواند شناخت را در جامعه گسترش دهد و 
یکی از مکان های مؤثر در این زمینه آموزش و پرورش 
اســت که ما آمادگی کامل داریم تا بســتر مناسبی را 
برای آشــنایی فرهنگیان و دانش آموزان با شــخصیت 

آیت اهلل تألهی فراهم کنیم.
یاســر نانکلی افزود: یکی از آســیب های کنگره ها 
مخاطب خاص داشتن آنها است در صورتی که دغدغه 
ما این اســت که تفکــر شــخصیت های بزرگی چون 
آیت اهلل تألهی در کف جامعه و برای کســانی که هیچ 

شناختی از ایشان ندارند، نهادینه و ترویج شود.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با شــروع سال 
تحصیلی جدید و دسترســی به دانش آموزان کار خود 
را در خصــوص کنگره آیــت اهلل تألهی آغــاز خواهد 
کرد اذعــان کرد: هــدف اصلی ما الگو ســازی برای 
دانش آموزان اســت که برگزاری این کنگره ها راهکار 

مناسبی برای الگوسازی است.
وی با تأکید بر اینکه آموزش معلمان می تواند معرفی 
شخصیت آیت اهلل تألهی را به کل مدارس گسترش دهد 
افزود: ما می توانیم دوره های ضمن خدمت نیز با موضوع 

کنگره برای همکاران برگزار کنیم.
تألهی  آیت اهلل  کنگره  محتوای  *صدرالدینی: 

متناسب با نیاز اقشار مختلف مخاطبان باشد
مسؤول کانون مداحان اســتان همدان نیز تصریح 
کرد: شریان اصلی کنگره آیت اهلل تألهی کل جامعه اعم 
از عوام و تحصیل کرده هســتند بنابراین باید متناسب 
با نیاز تمام مخاطبان محتوا داشته باشیم. سید عباس 
صدرالدینی افزود: اگر محتوا متناســب با نیاز اقشــار 
مختلف مخاطبان نباشــد برگزاری چنین بزرگداشتی 
با هزینه های میلیاردی صرفاً خسارت بار است بنابراین 

باید کار کارگاهی در این زمینه صورت گیرد.

خبــر همدان

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور:

یک هزار و 264میلیاردتومان برای بازسازی مناطق سیل زده همدان
اختصاص 620 میلیارد تومان کمک بالعوض به بازسازی مناطق سیل زده همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بازســازی 
بنیاد مســکن انقاب اسامی کشور گفت: سهم 
استان همدان از اعتبارات مناطق سیل زده یک 

هزار و 264 میلیارد تومان است.
عزیز اهلل مهدیان ظهر ســه شــنبه در نشســتی با 
اســتاندار همدان که پس از بازدید از روند بازســازی 
واحدهــای مســکونی خســارت دیــده ســیالب در 
روســتاهای قلعه ذرتی، کفراش و دهفول نهاوند انجام 
شد، بر تسریع در روند بهسازی و نوسازی مناطق سیل 

زده نهاوند تأکید کرد.
معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 
ضمن اظهار رضایت از عملکرد اســتان همدان گفت: 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشــور برای کمک به 
بازسازی مناطق سیل زده استان همدان آمادگی کامل 

دارد.
وی بیان کــرد: 620 میلیارد تومان کمک بالعوض 
برای حوزه بازســازی مناطق سیل زده استان همدان 
و 4٨0 میلیــارد تومان برای بهســازی ١2 هزار واحد 

مسکن روستایی اختصاص یافته است.
عزیز اهلل مهدیان یادآور شــد: ١64 میلیارد تومان 
کمک بالعوض زمین های کشاورزی استان همدان نیز 

تا امروز اختصاص یافته است.
معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 
بــا تأکید بر اینکه کار ایمن ســازی روســتاها، ایجاد 
سیل بندها، دیواره رودخانه ها و همچنین داخل بافت 
روستاها را انجام خواهیم داد، افزود: جاهایی که زمین 

الزم بوده در بخش عمده ای زمین تملک شده است.

*شاهرخی: به دنبال کسب رتبه اول کشور در 
حوزه بازسازی روستایی هستیم

استاندار همدان نیز بر تسریع در روند بهسازی 
و نوسازی مناطق ســیل زده استان همدان تأکید 

کرد.
سید سعید شاهرخی گفت: به دنبال این هستیم 
که با همکاری همه مجموعه ها اســتان همدان رتبه 
اول کشور را در حوزه بازســازی روستایی کشور به 

دست آورد.
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با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

3 چهار شنبه 2 مرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4304

اخبار کوتاه

به زودی حکم اعدام 
جاسوسان ایرانی

 اجرا می شود
ســخنگوی قوه قضاییه گفــت: به زودی 
حکم اعدام جاسوســانی که بــه وطن خود 
خیانــت کرده اند اجرا می شــود. بر اســاس 
مســتندات ارائه شده، دادســرا نوع اتهامات 
آنها را جاسوســی منتهی در حد افســاد فی 
االرض تشــخیص داده و به عنوان مفسد فی 
االرض از دادگاه بــرای آنها تقاضای مجازات 
اعدام شــده اســت. برای تعــدادی از این 
متهمان در دادگاه بدوی، حکم حبس طویل 
المدت به اتهام جاسوســی برای ســرویس 

جاسوسی آمریکا صادر شده است.

وزیر اقتصاد:
ارز که گم نمی شود

وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی گفت: 
مفقودی یک میلیارد یورو ارز دولتی صحت 
نــدارد؛ ارز که گم نمی شــود. اصل موضوع 
این اســت که ارزی برای واردات محصولی 
تخصیــص یافتــه اما بــرای بازگشــت کاال 
مسیرهای محاسبات کامل انجام نشده است. 
به یک واردکننده، ارزی تخصیص داده شده 
که فالن کاال را وارد کنــد که برخی از این 
کاالهــا وارد شــده اما ثبت نشــده و برخی 
در مســیر واردات اســت. براساس قانون هر 
واردکننــده ای پس از تخصیص ارز چهار ماه 

فرصت دارد کاال را وارد کشور کند.

رکورد مصرف برق در 
ایران شکسته شد

ســخنگوی صنعت برق اعــالم کرد: روز 
دوشــنبه اوج مصــرف به عــدد 57 هزار و 
6٨١ مگاوات رســید. در چهــار دهه اخیر 
اوج مصرف برق همواره رشد هفت درصدی 
داشــته است. در تابستان امسال همکاری و 
مدیریت مصــرف تمامی بخش های خانگی، 
صنعت، تجاری و کشاورزی در ساعات اوج 
مصرف موجب شــده اســت تا اوج مصرف 
امســال نســبت به سال گذشــته تنها یک 
درصد افزایش یابد که این مهم تأثیرگذاری 

بسیار زیادی در اقتصاد ملی دارد.

مخالفت نخست وزیر عراق 
با موضوع ادغام حشد 

شعبی
عادل عبدالمهدی گفت: حشد شعبی یک 
حقیقت واقعی اســت و نمی توان به تضعیف 
یا کنار گذاشــتن آن فکر کرد. حشد شعبی 
باید به صورت اصولی و سازمان یافته باشد و 
هیچ سالحی در خارج از چارچوب حکومت 
وجود نداشته باشد. حشد شعبی با نیروهای 
مســلح ادغام نمی شــود، بلکه، یک گروه از 

گروه های مسلح عراق است.

بانک ها ملزم به حذف سود 
و جریمه مضاعف از بدهی 

بدهکاران شدند
نمایندگان مجلــس در مصوبه ای بانک ها 
و مؤسســات اعتباری غیر بانکی را به حذف 
ســود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت 
گیرندگان ملزم کردند. این کار در راســتای 
حمایــت از رونق تولید و تســهیل تســویه 

بدهی انجام می شود.

انعکاس

آیین تقدیر از عوامل »سریال گاندو « برگزار شد

روحانی:

نظارت بر چرخه کاال و ارز باید نظام مند از مبدأ تا مقصد باشد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس 
جمهور تاش مضاعف در مسیر مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز را در ســال رونق 
تولید، برای بهبود شــرایط تولید در 
کشور ضروری و بسیار با اهمیت خواند 
و تأکید کــرد که باید از همه ابزارهای 
فنی الزم بویــژه فناوری های جدید از 
جمله استارتاپ ها برای کنترل و مقابله 

با قاچاق کاال و ارز بهره گرفت.
حجت االســالم روحانی دیروز در جلسه 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ضمن 
قدردانی از تالش های وزیر کشــور و رئیس 

ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، اظهار کرد: در 
شــرایط تحریم، باید مراقبت فراوانی در هزینه و مصرف 
دقیق ارزی داشته باشیم که با زحمت بسیار بدست می آید.

رئیس جمهور همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی، 
بانک مرکــزی، قوه قضائیه، وزارت اطالعات و گمرکات به 
عنوان مبارزان خط مقدم مبارزه با قاچاق کاال و ارز نام برد 
و با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه در مورد ردیابی 
و کنترل واردات و صادارت کاال در کشــور، خاطرنشــان 
کرد: امروز ابزار فنــی الزم برای نظارت و کنترل در همه 
زمینه ها وجود دارد، البته ممکن است هنوز برخی نواقص 
یا ناهماهنگی ها در این زمینه وجود داشته باشد که برای 

رفع آنها باید تالش شود.
روحانی تکمیل و راه اندازی سامانه کنترلی تا پایان سال 
٩٨ را مورد تأکید قرار داد و افزود: کار مبارزه با قاچاق باید 

به صورت نظام مند از مبداأ تا مقصد باشد.
رئیس جمهور با اشــاره به موضوع مطرح شده در جلسه 
در مورد بدست آوردن قیمت واقعی کاالهای خارجی وارداتی، 
تأکید کرد: امروز قیمت کاالهای خارجی حتی با مراجعه به 

سایت تولید کننده آن کاالها قابل دسترسی است.
روحانی همچنین رتبه بندی تجار و فعاالن اقتصادی را 
موضوعی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: کسانی که سابقه 
خوبــی در فعالیت های اقتصادی دارند و مقررات را رعایت 

می کنند باید حمایت شوند و افراد دارای سوابق خوب در 
اولویت وزارت صمت قرار گیرند و به همین نسبت، فعالیت 

افراد ناسالم در این حوزه باید محدود شود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به گزارش های ارائه شده 
در مورد دام های وارداتی به کشــور طی ماه های گذشته، 
گفت: در مقطعی و بیشــتر براساس شــایعات مربوط به 
صادرات دام زنده از کشور، قیمت گوشت افزایش یافت اما 
با وجود اقدامات خوبی که در زمینه واردات دام انجام شده، 

قیمت گوشت هنوز متعادل نیست.
روحانی با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی 
بر اینکه در حال حاضر حداقل ٣0 درصد قیمت گوشــت 
اضافه اســت، گفت: مشخص اســت که اینجا با مشکلی 
مواجه هســتیم که باید آن را حل کنیم؛ زیرا اگر اجحافی 
صورت گیرد از دامدار گرفته تا مردم، همه متضرر خواهند 
شــد. رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت مســئله 
سوخت برای کشــور تصریح کرد: استان های مرزی باید 
بتوانند سوخت را با مقداری تخفیف به کشورهای همسایه 
بفروشــند تا مردم مناطق مرزنشین کشور که مهمترین 
محافظان مرزهای ما هستند از امتیازات آن برخوردار شوند.
روحانــی با بیــان اینکه با اقدامات خوب انجام شــده 
از قاچاق هشــت میلیــون لیتر گازوئیل روزانه از کشــور 
جلوگیری شده، خاطرنشان کرد: در زمینه مقابله با قاچاق 

می توان با استفاده از ظرفیت استارتاپ ها در 
زمینه ردیابــی، کنترل و هماهنگی گام های 

خوبی برداشت.
رئیــس جمهــور همچنیــن در بخش 
دیگری از ســخنان خود به موضوع کسانی 
که ارز دولتی دریافت کرده ولی کاالیی وارد 
نکرده اند اشــاره کرد و گفت: بانک مرکزی و 
کمیته مربوطه باید ایــن موضوع را با دقت 
بررسی کنند، اگر دریافت کننده ارز، کاالی 
مورد نیاز را وارد نکرده باشــد، تخلف صورت 
گرفته و در واقع ارز را قاچاق کرده اســت که 
باید موارد روشــن شــده و برخورد قانونی با 

متخلفان انجام شود.
روحانی تأکید کرد: باید کمک کنیم پرونده هایی که در 
زمینه قاچاق در قوه قضائیه مطرح است به سرعت حل و 

فصل شده و پول ها سریعتر به خزانه بازگردد.
رئیس جمهور اظهار کرد: مهمترین موضوع این جلسه 
درواقع ایجاد هماهنگی بیشتر و اتصال سامانه های کنترل 
و مقابله با قاچاق در کشــور است که تکمیل آن می تواند 
کمک بسیار خوبی برای ما باشد. روحانی در پایان با اشاره 
به اهمیت مســئله دســتگاه های ایکس ری در گمرکات 
کشــور، بر پیگیری رفع کمبود این دستگاه در گمرکات 
تأکید کرد. اعضای ســتاد مرکزی قاچاق کاال و ارز در این 
جلسه، ضمن مروری بر عملکرد این ستاد متشکل از 26 
دســتگاه در سال ٩7، اهداف آتی ستاد در جهت مقابله با 

قاچاق کاال و ارز را بررسی و نهایی کردند.
مهمترین بحث و مصوبه این جلسه موضوع سامانه های 
کنترلی به منظور رســیدن به یک راهکار مؤثر در جهت 
کاهش قاچاق و ضرورت عبور از انجام کار به صورت دستی 
و استفاده از نیروی انسانی و رسیدن به مرحله نظام مند و 
مکانیزه کردن مبارزه بــود که با توجه به طراحی و آماده 
شــدن زیرساخت آن با همکاری دســتگاه های مربوط، با 
دســتور رئیس جمهور مقرر شــد تا پایان سال جاری به 

بهره برداری برسد.

فــتـــاح:

کمیته امداد جای سیاسی کاری نیست
نگذاریم فقرا زیر دست و پا له شوند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس ســابق 
کمیته امداد امــام خمینــی )ره( گفت: ما در 
کمیته امداد سیاســی عمــل نمی کنیم. اگرچه 
همه ما سیاست را می دانیم اما کمیته امداد جای 

سیاسی کاری نیست.
پرویز فتاح در مراســم تودیع و تکریم خود و معارفه 
رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره به 
افزایش اعتبار صندوق قرض الحسنه امداد والیت از 400 
میلیون تومان بــه 2000 میلیارد تومان گفت: وام های 
قرض الحسنه کمیته امداد حتی یک درصد کارمزد ندارد 
و پرداخت وام غیر از قرض الحسنه به مددجویان در این 

مدت ممنوع شده است.
فتاح با بیان اینکه اجماع ملی حول نقش کمیته امداد 
در کشور شکل گرفته است، گفت: شعار ما در بدو ورود به 
امداد تالش برای افزایش اعتماد عمومی مردم بود و امروز 

همه شواهد در تحقق این امر گواهی می دهد.
وی با اشاره به اینکه 52 ماه خادم و مددکار در کمیته 
امــداد بودم، اظهار کرد: روزی کــه حضرت آقا مرا برای 
خدمت رســانی انتخاب کردند تعجب کردم و گفتم ما به 
امداد نمی خوریم؛ چرا که رشته و سابقه من متفاوت بود 
اما ما سربازیم و باید سربازی کنیم. خدا را شاکرم که در 

این مدت خادم محرومان و مستضعفان بودم.
فتاح با بیان اینکــه این توفیق ها لطف خداوند بوده 
اســت، تصریح کرد: در طی دوران خدمتم حتی یکبار 
بدون وضو به منزل مددجویان وارد نشــدم و خدا عالم 
است که حین خدمت رسانی به مددجویان نیز هیچ گاه 
بدون وضو نبودم. دل کندن از کمیته امداد هم ســخت 
اســت چرا که من در کمیته امداد مددکار بودم. از خدا 
می خواهم که از این توفیق دل نکنم و در حالی از کمیته 

امداد خارج می شوم که مددکار باقی بمانم.
رئیس ســابق کمیتــه امداد امام خمینــی )ره( در 
ادامــه صمیمانه از همراهی دولت تشــکر کرد و گفت:  
همچنین از سازمان هدفمندی یارانه ها، مجلس شورای 
اسالمی، قوه قضائیه، سازمان زکات، سازمان بهزیستی، 

سپاه پاسدارن و... تشــکر می کنم که در این مسیر مرا 
همراهــی کردند. همچنین می خواهم از همراهی مردم 
نیز تشکر کنم که در حوادث گوناگون مثل سیل و زلزله 
به ما اعتماد کردند و صادقانه کمک هایشان را در اختیار 

کمیته امداد قرار دادند.
فتاح با بیان اینکه شــعار ما در بــدو ورود به امداد 
تالش برای افزایش اعتمــاد عمومی مردم بود، تصریح 
کرد: امــروز همه شــواهد در تحقق ایــن امر گواهی 
می دهند. همچنین تحول در فرهنگ سازمانی، روش ها 
و فعالیت ها و گفتمان ســازی با استفاده از ظرفیت های 

اساسنامه در این مدت پیگیری شد.
وی با اشــاره بــه اینکه کمیته امــداد در این مدت 
منطبــق با برنامه ها عمل کرده بــود و تمام برنامه های 
مصوب هیأت امنا عملیاتی و محقق شــد، گفت: ما در 
کمیته امداد سیاســی عمل نمی کنیم. اگرچه همه ما 
سیاست را می دانیم اما کمیته امداد جای سیاسی کاری 
نیست. چتر امداد باید اندازه نظام و فراتر از آن باز باشد.

رئیس سابق کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره 
به اینکه رویکرد امداد تکریم ارباب رجوع و پاسداشــت 
کرامــت و اعتماد به نفس مددجویان اســت، افزود: از 
مســؤوالن می خواهم اگر در جایی بــه خاطر تنگناها 
و مشــکالت اقتصادی فشــاری وارد شد این فشار را بر 
مســتضعفان وارد نکنند. چرا کــه هزینه ای که صرف 
مستضعفان می شــود قطعا به خزانه بر می گردد و این 

افراد دعاگو هستند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون گره های زیادی باز شده 
اما گره هایی هم باقیمانده است، گفت: در کمیته امداد 
کارهای بزرگی انجام شــده اما همه باید کمک کنند تا 
نگذاریم در ســختی روزگار و شرایط نفس گیر، فقیران 

زیر دست و پا له شوند.
فتاح با اشــاره به اینکــه کمیته امــداد، فرابومی، 
فرامذهبی و فراجناحی عمــل می کنند، ادامه داد: این 
سیاست به گونه ای بوده است که حتی برادران سنی ما 
در چهارمحال و بختیاری و... به اندازه برادران شیعه ما 

از خدمات کمیته امداد بهره مند شدند.
فتاح با بیان اینکه طی این چهار سال بیش از ١70 
سفر اســتانی را انجام داده ام نیز گفت: بازدید از منازل 
مددجویان در مناطق مرزی و دورافتاده و روســتاهای 

محروم از جمله برنامه های این سفرها بوده است.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

بابت فشارهای اقتصادی شرمنده مردم هستیم
از شوک های مهم  عبور  کردیم و در شرایط باثبات قرار گرفتیم

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: معاون اول 
رئیس جمهــور با بیان اینکه مــردم ایران در 
سال های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده اند 
که ما شــرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را 
می دهم که  از شوک های مهمی عبور کرده ایم و 

در شرایط باثبات قرار گرفته ایم.
اسحاق جهانگیری صبح دیروز در بازدید  نمایشگاه 
دستاوردهای عشایری و کشاورزی استان البرز  از مردم 
ایران به عنوان مردمی تمدن ساز نام برد و اظهار کرد: 
 ملت ایران در تمدن جهانی نقش تعیین کننده ای دارند 
و این موضوع قابل تردید نیســت چرا که آثار تمدن 

مردم ایران در کشورهای دیگر نیز مشهود است.
معاون اول رئیس جمهور  با بیان اینکه مردم ایران 
 همواره از عزت خود حفاظت کرده اند و  اهل منطق و 
گفت وگو بوده اند، افزود:  مردم ایران در حل بحران های 
جدی بیش از آن که به زور متوسل شوند به گفتگو و 

منطق متکی بوده اند.
وی با بیان اینکــه راهکارهایی که ایران برای اداره 
دنیا پیشــنهاد می دهد نیز توسل به گفتگو و منطق 
اســت، تصریح کرد:  پیچیده ترین گره ها و بحران های 
دنیــا را می توان از طریق گفتگو حــل و فصل کرد و 
این که هر کس زور بیشــتری داشته باشد تصور کند 
منطق قوی تری دارد تصوری نادرست است. معاون اول 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه منطق باید بر سر میز 
مذاکره رقم بخورد، ادامه داد:  ایران در مذاکره با شش 
کشور قدرتمند دنیا  به تفاهم  رسید و توانست  منطق و 

استدالل خود را در میز مذاکره به اثبات برساند.
وی با انتقاد از اینکه بعد از مذاکره کشوری احساس 

کند کاله ســرش رفته و با استفاده از زور به یک ملت 
فشــار وارد کند کاری غیر عقالنی و غیرمنطقی است، 
خاطرنشان کرد:   هر کس قرارداد یا توافقی را امضا کند 
و آن را به هم بزند همه این اقدام را محکوم می کنند و 
ملت ایران سرفراز است که اهل گفتگو، تعامل و منطق 
است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اتفاقات اخیر 
در منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه در ارتباط 
بــا ایران گفت: اتفاقات اخیر این پیام را به دنیا منتقل 
کرد که با منطق، گفتگو، اســتدالل و ادب می توان با 
ایران تعامل و مسایل را حل و فصل کرد و اگر از مسیر 
دیگری با ایران وارد گفتگو شوند حتماً بازنده خواهند 

بود و منطقه آسیب خواهد دید.
 جهانگیــری با بیــان اینکه ایــران در طول تاریخ 
همواره حافظ امنیت منطقه و خلیج فارس بوده است، 
خاطرنشان کرد: برای حفاظت از امنیت منطقه نیاز به 

تشکیل ائتالف نیست.
وی با بیان اینکه کســانی که به دنبال ائتالفند هر 
گاه از مناطــق خود خارج شــده اند جز دامن زدن به 
ناامنی دســتاورد دیگری به همــراه نیاورده اند، اضافه 
کرد: امنیت منطقه را ایران با کمک کشورهای منطقه 

می تواند تأمین کند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای اینکه 
همه از امنیــت منطقه مطمئن باشــند و  بتوانند از 
منطقه ای امن استفاده کنند راهی جز این نیست که 
فشارها  از ایران برداشته شود، تأکید کرد:  دشمنان باید 
بدون تحمیل فشار به ایران وارد مذاکره و گفت وگوی 
منطقی شوند و آن گاه خواهند دید که منطقه ای خوب 

و آرام برای همه فراهم خواهد شد.

ایران و جهان



چهار شنبه 2 مرداد ماه 1398 4
سال بیست و یکم  شمـاره 4304

خبــر

خانه فرهنگ و هنر مالیر 
راه اندازی می شود

سرپرست  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسامی مایر حمایت 
مهم  را وظیفه ای  و رســانه ها  از مطبوعات 
برشــمرد و گفت: در تاش برای راه اندازی 
خانه فرهنگ و هنــر و دکه های مطبوعاتی 

متعدد در این شهرستان هستیم.
حجت االســالم طالب ترکاشوند گفت: فضا را 
برای فعالیت و رقابت سالم اصحاب فرهنگ و هنر 
این شهرســتان مهیا کرده ایم تا در این عرصه به 

خوبی خود را نشان دهند.
وی با بیان اینکه بیشترین مشکل ما با انجمن 
نمایش بود، بیان کرد: در این راستا انحصارطلبی 

را شکستیم و چالش برطرف شد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر 
ادامه داد: در این رابطه افرادی هم که ادعای هنر 
می کردند و چیزی از هنر نمی دانستند، محک زده 
شــدند و هنرمندان توانمندی هــم که قهر کرده 

بودند، دوباره به این عرصه بازگشتند.
حجت االسالم ترکاشوند با اشاره به راه اندازی 
دوبــاره مرکز آمــوزش هنر و فعالیــت آن در دو 
شــیفت و فعالیــت انجمن ادبی گفــت: انجمن 
موســیقی مالیر که منحل شده بود پس از حدود 
١6 سال فعال کردیم. وی با تأکید بر اینکه هرگز 
نبایــد بین اصحاب فرهنگ و هنر جدایی باشــد، 
اظهار کرد: برای حفظ و حراســت از جایگاه هنر 
و هنرمندان این شهرســتان دفــاع می کنیم و با 

متخلفان برخورد قضایی و حقوقی داریم.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر 
تأکیــد کرد: اجازه ضربه زدن بــه فرهنگ و هنر 
و هنرمندان این شهرســتان را نمی دهیم و تعامل 
بین اصحاب فرهنگ و هنر باید در حد اعلی باشد.
حجت االسالم ترکاشوند با بیان اینکه به دلیل 
جلوگیری از برگزاری کنســرت ها از هفته نخست 
فعالیتم، مســؤوالن من را مورد انتقاد قرار دادند، 
گفــت: تمام هدف من این اســت که ســود این 
کنسرت ها به جیب هنرمندان مالیر برود و صفر تا 
صد کار با هنرمندان این شهرستان باشد، در عین 

حال که رعایت قانون و اخالق نیز رعایت شود.
وی با اشاره به تدوین برنامه یک ساله این اداره 
و ارائه آن بــه فرمانداری بیان کرد: در این برنامه 
برگزاری کنسرت هر دو ماه یکبار پیش بینی شده 
اســت که هشتم مرداد کنســرت »گروه پازل« با 
مدیریــت و حمایت مالی هنرمنــدان مالیری در 

سینما فرهنگیان برگزار می شود.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر 
همچنین برگزاری موسیقی سنتی به مدت دو روز 
در مرداد توســط هنرمندان مالیــری و برگزاری 
جشــنواره تئاتر از اول تا پنجم شهریور در مالیر 

را از دیگر اقدامات برشمرد.
حجت االســالم ترکاشوند این نهاد را اداره ای 
ستادی و وظیفه آن را ارائه مجوز و سیاستگذاری 
دانســت و افزود: تنها ١5 درصد از کل اعتبارات 
فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعلق می گیرد، در حالیکه صد درصد پاسخگویی 

حوزه فرهنگ را از ما مطالبه می کنند.
* خانه فرهنگ و هنــر مایر راه اندازی 

می شود
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر 
حمایت از مطبوعات و رسانه ها را وظیفه ای مهم 
برشــمرد و ادامه داد: در تــالش برای راه اندازی 
خانــه فرهنــگ و هنــر و دکه هــای مطبوعاتی 
متعدد در این شهرستان هستیم. حجت االسالم 
ترکاشــوند با بیــان اینکه عرصه ســینما، تئاتر، 
مطبوعــات و تلویزیون از نبــود علم و تفکر رنج 
می برد، بیان کرد: این بدان دلیل اســت که قلم 

پشت آن نیست.
وی تأکیــد کرد: با وجود اینکه فضای مجازی 
و فناوری روز به روز در حال پیشــرفت اســت، 
هیچ کدام از این فضاها جای مطبوعات نوشتاری 
را نمی گیرد، اگر خالقیت پشت آن باشد. حجت 
االسالم ترکاشــوند با اشاره به در پیش رو بودن 
روز و هفتــه خبرنگار یادآور شــد: بــرای هفته 
خبرنگار برنامه ریــزی کرده ایم، اگر تأمین اعتبار 

شود.

یک کشته و 4 مجروح 
در حادثه جاده ای کبودراهنگ

هگمتانــه، گروه شهرســتان: به دنبال 
واژگونی تاکســی برون شهری، یکی از پنج 
سرنشــین مجروح آن که بــا آمبوالنس و 
بالگرد به بیمارســتان های همدان منتقل و 
تحت درمان قرار گرفته بود، به دلیل شدت 

جراحات  جان باخت.
مدیر اورژانس پیش بیمارســتانی کبودراهنگ 
گفت: یک دستگاه تاکسی برون شهری در مسیر 
ورودی کبودراهنــگ واژگون شــد. داوود مرادی 
افزود: این سانحه منجر به مصدوم شدن پنج نفر 
از سرنشــینان این وسیله نقلیه شد که با توجه به 
وخامت حال شــماری از مجروحان، بالگرد ١١5 
برای انتقال مصدومان به بیمارستان بعثت همدان 
درخواست شد. وی اضافه کرد: دو بانوی 50 و 2٣ 
ساله با استفاده از بالگرد اورژانس و یک جوان 27 
ساله با آمبوالنس به صورت زمینی به بیمارستان 
بعثت منتقل شدند. مرادی ادامه داد: یک مجروح 
٣٨ ســاله نیز در اورژانس بیمارســتان تحت نظر 
قرار گرفت و سرنشــین 40 ســاله این خودرو در 
بیمارستان امام رضا )ع( به دلیل جراحات شدید 

فوت کرد.

خبــر

مدیر راهداری مالیر خبر داد

بازسازی و احداث
 پل های روستایی 

تخریب شده در مالیر

مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
شهرســتان مایر به بازســازی و احداث 
و  کرد  اشــاره  پل های روســتایی مایر 
گفت: ســاماندهی گاردریل های شکسته 
محورهای شهرستان، بازسازی پل گنجاب 
با اعتبــاری معادل 38 میلیــون تومان، 
احداث پل هزار جریب و شــانه ســازی 
تیرماه  در  روســتایی  و  اصلی  محورهای 

صورت گرفت.
سیداسماعیل صفوی زاده افزود: احداث پل 
روســتایی بوربور به قشالق قباد و تعریض راه و 
پل های روســتایی نهنجه با موفقیت انجام شد 
همچنین باکس گذاری راه روستایی بهمن آباد، 
ایمن ســازی گردنه آبدر بــا قطعات جداکننده 
بــرای جلوگیــری از رانش کــوه و جمع آوری 
تابلوهــای غیرمجاز از جملــه فعالیت های این 

اداره طی یک ماهه اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه با حضور معاون اســتاندار 
و فرماندار ویژه مالیــر، از پروژه های و وضعیت 
راه های روستاهای حســین آباد شاملو، دهنو و 
علــی آباد بازدید به عمل آمد، اضافه کرد: ادامه 
پروژه لکه گیری و آسفالت محور اراک - مالیر، 
راه برگشــت زنگنه تا گردنه ابولقاســم خانی، 
توســط راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیر 

در حال انجام است.
صفوی زاده بــه عملکــرد اداره راهداری و 
حمــل و نقل جاده ای مالیر در تیرماه اشــاره و 
اظهار کرد: برگزاری جلســه کمیسیون ایمنی 
حمــل و نقل با حضور معاونــان حمل و نقل و 
جانشــین فرماندهی پلیس راه استان در مالیر، 
بازدیــد از مجتمع هــای خدماتــی رفاهی بین 
راهی در حال احداث با حضور معاون اســتاندار 
و فرماندار مالیر، لکه گیری آســفالت محور های 
اصلــی و فرعی و روســتایی و ترمیم تابلوهای 
محور اصلی شهرستان در ماه گذشته انجام شد.
مدیــر راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیر 
در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اینکه 
در ســیل فروردین ٩٩ پل در این شهرســتان 
تخریب شد، اظهار کرد: با به کارگیری ٣00 متر 

لوله احداث پل های روستایی را انجام دادیم.
وی یادآورشد: رفع نقطه حادثه خیز جوزان، 
لکه گیری کامل محــور مالیر- همدان و محور 
مالیــر- اراک، نصب دو هزار و 600 عدد تودلی 
گاردریل، خط کشــی 27 کیلومتــر از جاده ها، 
شانه سازی راه های ٩٩ روستا، نصب 5٨ شاخه 
گاردریــل، نصب 47 پایــه گاردریل، نصب دو 
هزار و 200 عد تابلوی های مسیرنما، انتظامی، 
اخطــاری، احداث پل های باکســی، احداث پل 
هزار جریب و... طی ســه ماهه گذشــته انجام 

شده است.
مدیــر راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیر 
بــا تأکید بر اینکه حوزه راهداری و حمل و نقل 
جاده ای نیازمند تأمین اعتبارات الزم اســت تا 
خدمات بیشــتر و بهتری به مــردم ارائه دهد، 
گفت: از ســال های گذشــته تاکنون آســفالت 
محور مالیــر- اراک از جملــه مطالبات به حق 
مردم مالیر است که امسال با اعتبار تخصیصی 
یک میلیارد و ٨4٣ میلیون تومان توانستیم ١٣ 
هزار و 7١٣ مترمربع از این محور را آســفالت 
کنیم اما اتمام این پروژه نیازمند حمایت جدی 
نمایندگان مالیر در مجلس، اداره کل راهداری، 
اســتانداری و فرمانداری برای تخصیص بودجه 

است.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر هشــت 
مجتمــع خدماتی بین راهی در هرســتان به 
مسافران خدمات دهی می کنند و از این لحاظ 
در بین سایر شهرستان های استان حرف اول 
را می زنیم، از افتتاح چهــار مجتمع خدماتی 
بین راهــی مالیر در هفتــه دولت با تالش و 
به همــت بخش خصوصی و حمایت این اداره 

خبر داد.
مدیــر راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیر 
به پیشرفت فیزیکی ٩0 درصدی پروژه مجتمع 
خدماتی ایران زمین در حاجی آباد با صرف پنج 
میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ٩٩ درصدی 
پروژه مجتمع خدماتی رفاهی طلوع در حسین 

آباد با صرف سه میلیارد تومان اشاره کرد.
وی در پایــان بــه پیشــرفت فیزیکی ٩0 
درصدی مجتمع خدماتی رفاهی اســالم آباد با 
یک میلیارد تومان ســرمایه گذاری و پیشرفت 
فیزیکــی قابل توجه مجتمــع خدماتی رفاهی 

آورزمان با پنج میلیارد تومان، اشاره کرد.

جزای نقدی برای شکارچیان کبک
 و چوپان متخلف در همدان

هگمتانه، گروه شهرستان: شکارچیان کبک 
در منطقه حفاظت شــده شرا 30 میلیون ریال 

جزای نقدی جریمه شدند.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان همدان، به 
دنبال شکایت اداره محیط زیست شهرستان همدان، 
شــکارچیان کبک در منطقه حفاظت شــده شرا به 
پرداخت ٣0 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

همچنین به دنبال شــکایت اداره محیط زیست 
شهرستان همدان، چوپان یکی از روستاهای حاشیه 
منطقه حفاظت شده شرا به دلیل زنده گیری یک أس 
بره میش به پرداخت ٩00 هزار تومان جزای نقدی به 

جایگزین ٩١ روز حبس تعزیری محکوم شد.
* دســتگیری 3 نفر متخلــف در منطقه 

حفاظت شده لشگردر مایر
مدیر حفاظت محیط زیســت شهرســتان مالیر 
گفت: بعد از ورود سه نفر شکارچی غیرمجاز به داخل 
منطقه حفاظت شده لشگردر، نیروهای محیط بانی 

پاســگاه شــهید یاری به محل اعزام شدند و قبل از 
انجام شکار و شــروع تخلف، اقدام به دستگیری هر 

سه نفر کردند.
مجید شــعبانلو افزود: در این اقــدام از متخلفان 
یک قبضه ســالح گلوله زنی، دو عدد چاقو، سه عدد 
دوربین شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

* بازگشت مار پلنگی به طبیعت
مدیر حفاظت محیط زیســت شهرســتان رزن 
گفت: یک رشته مار پلنگی که توسط مأموران آتش 
نشانی از یکی از منازل مسکونی شهر کرفس گرفته 
شــده بود، پس از اطمینان از ســالمت مار توســط 
کارشناســان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 

رزن به طبیعت بازگردانده شد.
مجید اسکندری خاطرنشــان کرد: مار پلنگی 
ماری نســبتاً بزرگ اما کاماًل بی آزار و غیرســمی 
اســت و با تغذیه از جوندگان جمعیت آن ها را در 
طبیعت و حتی مزارع و ســکونت گاه های انســان 

می کند. کنترل 

فرماندار درگزین:

بنای »امامزاده اظهر« درگزین مرمت و احیا می شود
گــروه  هگمتانــه، 
فرمانــدار  شهرســتان: 
بنای  اینکه  بیان  با  درگزین 
»امامــزاده اظهر« درگزین 
مرمت و احیا می شود، گفت: 
به دلیل  »امامزاده اظهــر« 
قدیمی بــودن نماد معرفی 
شهرســتان درگزیــن در 

کشور است.
علــی اصغر ناظــری پور به 
همراه بخشدار مرکزی درگزین 
و سرپرست میراث فرهنگی این 
شهرستان از بنای امامزاده اظهر 

بازدید کردند.
وی بــا بیان اینکــه امامزاده اظهــر در معرفی 
شهرســتان درگزین در سطح کشور قدم نقش قابل 
توجهی درارد، گفت: تعمیر و احیای امامزاده باید به 

صورت جدی در دستور کار باشد.
ناظری پور با یادآوری اینکه برخی از آثار در زمان 

تعمیر این بنای تاریخی توســط 
افراد از بین رفته است، ضمن ابراز 
تأســف برای از بین رفتن نقوش 
قدیمی داخــل این بنای تاریخی 
بیــان کرد: بــه همراهی و کمک 
همشهریان نیاز داریم تا با همت 
بنا  این  مردم شهرستان درگزین 
احیا و در ســطح کشــور معرفی 
شــود. وی تأکید کــرد: با احیا و 
مرمت این بنای تاریخی قدم های 
بزرگی در جذب گردشگر با توجه 
به ظرفیت های باالی این منطقه 

برداشته خواهد شد.
شــایان ذکر اینکــه، برج و آرامــگاه ، معروف به 
امام زاده اظهر بن علی )ع (، واقع در روستای درگزین 
در فاصله 5 کیلومتری شــرق شهر رزن و به فاصله 
٨5 کیلومتری شــمال شــرق همــدان از مکانهای 
دیدنی شهرســتان درگزین است که می تواند مورد 

بازدید گردشگران قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان:

بازسازی 21 هزار واحد مسکن روستایی در استان همدان
بنیاد  کل  مدیر  گروه شهرســتان:  هگمتانه، 
مسکن انقاب اسامی استان همدان از بهسازی 
و بازســازی 21 هزار واحد مسکن روستایی در 

استان طی سال جاری خبر داد.
حسن ظفری در حاشیه بازدید معاون امور بازسازی 
و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور، از روند ساخت 
و ســاز منازل مسکونی تخریب شــده ناشی از سیل و 
بارندگی های اوایل امســال در دو روستای قره بالغ و 
لک لک شهرستان اســدآباد اظهار کرد: امسال استان 
همدان دارای دو هزار واحد ســهمیه بازســازی و ١2 
هزار واحد ســهمیه بهسازی مســکن در سال جاری 
خواهــد بود کــه در مجموع 2١ هزار واحد مســکن 
روستایی در روســتاهای استان همدان ساخته خواهد 

شد.
وی عنوان کرد: با ســاخت 2١ هزار واحد مســکن 
روستایی در استان، شاخص بهسازی مسکن روستایی 
استان همدان تقریبا به شاخص ١404 نزدیک خواهد 

شد که این امر گام بزرگی برای استان خواهد بود.

وی در ادامه ســهم اســتان همدان از حادثه سیل 
ناشــی از بارندگی های فروردین امسال را ٩ هزار واحد 
برشــمرد و گفت: از این تعداد واحد، شش هزار واحد 
تعمیری و چهار هزار واحد معیشــتی بوده که تأمین 
منابع شــده و طی مراحل قانونی و حقوقی در اختیار 

متقاضیان قرار می گیرد.
ظفری خاطرنشــان کرد: توزیع ســیمان رایگان از 
١0 روز پیش به مســکن های در حال تعمیر و احداث 
تخریب شــده ناشــی از ســیل فروردین آغاز شده و 

تحویل مالکان واحدهای احداثی داده شده است.
وی با اشــاره به اینکه تســهیالت احداثی در قالب 
40 میلیــون برای واحدهای روســتایی و 50 میلیون 
برای واحدهای شــهری در حال عقد قرارداد توســط 
شبکه های بانکی اســت، تصریح کرد: برای شش هزار 
واحد تعمیری ســطح اســتان عالوه بــر 40 میلیون 
تسهیالت بازســازی روستایی و 50 میلیون تسهیالت 
بازســازی مسکن شهری، ١5 میلیون تومان تسهیالت 
و پنــج میلیون کمک بالعوض نیز به ازای هر واحد در 

نظر گرفته شــده که به تدریج با پیشرفت واحدها در 
اختیار واحدهای مالکان قرار می گیرد.

* 64 درصد مســاکن روستایی اسدآباد غیر 
مقاوم هستند

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسدآباد نیز گفت: 
64 درصد مساکن روستایی اسدآباد غیر مقاوم هستند 
که امیدواریم مردم با استفاده از تسهیالت بازسازی و 
بهســازی نسبت به مقاوم سازی مساکن روستایی این 

شهرستان همت کنند.
محمد کــرم معصومی اظهــار کــرد: از اوایل روز 
بارندگی در ١٣ فروردین ارزیابی واحدهای خســارت 
دیده شــهری و روستایی اسدآباد شــروع شد و از دو 
هزار و 200 واحد ارزیابی شــده ک هزار و ١١5 واحد 

احداثی و 656 واحد تعمیری تشخیص داده شدند.
وی افزود: بالفاصله نسبت به واحدهای آسیب دیده 
توسط بنیاد مســکن شهرستان در سامانه پایش بنیاد 
مسکن و تشــکیل پرونده برای واحدها اقدام کردیم و 
به محض ابالغ تخصیص و سهمیه شهرستان واحدهای 

پرونده تشکیل شده به بانکهای عامل معرفی شدند.
معصومی خاطرنشان کرد: در مرحله اول ٣0٨ فقره 
تسهیالت به شهرســتان تخصیص یافت که همه این 
تعــداد از ٣0٨ فقره به بانکها معرفی شــدند و بانکها 

همکاری خوبی در این راستا داشته اند.
وی اضافه کرد: شهرســتان اســدآباد در روستاها 
دارای ١٣ هزار و 400 واحد مســکن روســتایی است 

که از این تعداد هفت هزار واحد غیر مقاوم هستند.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسدآباد با اشاره 
به پرداخت تســهیالت بازســازی و نوسازی مسکن تا 
سقف 40 میلیون تومان به متقاضیان با نرخ سود چهار 
درصد و کمک بالعوض از حســاب ١00 امام و ستاد 
بازسازی تصریح کرد: همت مردم روستاها در بازسازی 
و نوســازی مساکن روستایی این شهرستان با توجه به 
این فرصت پیش آمده در رابطه با پرداخت تســهیالت 
بهســازی و نوســازی موجب آن خواهد شد که تا افق 
ســال ١404 حدود 70 درصد مســاکن روستایی این 

شهرستان مقاوم سازی شوند.

ویژه برنامه »روز تویسرکان« برگزار می شود
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار تویسرکان 
از برگــزاری ویژه برنامه »روز تویســرکان« در 
این شهرســتان خبر داد و گفت: دو مســتند از 
توانمندی های این شهرستان در ویژه برنامه »روز 

تویسرکان« رونمایی می شود.
سید رسول حسینی روز گذشته در جلسه هماهنگی 
ویژه برنامه پنجم مرداد روز تویســرکان با گرامیداشت 
شهدای صدر اسالم تاکنون به ویژه ٣٨ شهید عملیات 
مرصاد تویسرکان و چهلمین سالروز برگزاری نماز جمعه 
در کشــور اظهار کرد: ١66 ســال پیش نماز جمعه در 

تویسرکان به امامت حاج آقا تویسرکانی برگزار می شد.
وی با اشاره به قول مساعد استاندار به خبرنگاران در 
بازدید از پروژه سد خرم رود برای حضور یک روزه خود 
در آییــن پنجم مرداد مزین به نام »روز تویســرکان« 
افزود: ویژه برنامه »روز تویســرکان« در سالن فردوسی 
با ســخنرانی آیت ا... طه محمدی عضو مجلس خبرگان 

رهبری برگزار می شود. فرماندار تویسرکان از رونمایی 
دو مســتند از توانمندی هــای ایــن شهرســتان در 
ویژه برنامه »روز تویسرکان« خبر داد و بیان کرد: یکی 
از مســتندهای تولیدی درباره توانمندی های طبیعی، 
تاریخی و مذهبی و مستند دیگر در خصوص خان گرمز 
هســت که با حضور مســؤوالن کشــوری، استانی و 

شهرستانی رونمایی خواهد شد.
وی با اشــاره به پخش ویژه برنامه »روز تویسرکان« 
به صــورت زنده از شــبکه تلویزیونی همــدان گفت: 
توانمندی های شهرســتان در قالب نمایشگاه در محل 
دائمی نمایشگاه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

برای عموم به نمایش گذاشته می شود.
حســینی برگــزاری مســابقه کتابخوانــی با هدف 
شناساندن تویسرکان و قابلیت های آن به نسل  نوجوان و 
جوان به بهانه »روز تویسرکان« و پیاده روی همگانی را از 
دیگر برنامه های جانبی این روز در شهرستان عنوان کرد.

وی »روز تویســرکان« را فرصتی ارزشــمند برای 
بالندگی و رشد این شهرســتان دانست و تصریح کرد: 
همه باید در راســتای اســتفاده بهینه از این فرصت با 

تعامل و همکاری همه جانبه تالش کنیم.
امام جمعه تویســرکان نیز با اشاره به اینکه بیش از 
١50 ســال اســت که نماز جمعه در تویسرکان برگزار 
می شــود، اظهار کــرد: فعالیت حوزه عملیــه برادران 
تویســرکان با قدمت 400 ساله نشــان از ریشه عمیق 

مذهب در مردمان تویسرکان دارد.
حجت االســالم مرتضی موحدی از درخشــش ویژه 
رشــادت و مجاهدت رزمندگان تویسرکانی در عملیات 
مرصاد و تقدیم ٣٨ شــهید به اسالم و انقالب یاد کرد 
و گفت: قدمت برگزاری نماز جمعه و حضور غرورآفرین 
فزرندان تویسرکان در عملیات مرصاد دلیل بر انتخاب 

روز پنجم مرداد به نام تویسرکان شد.
وی با بیان اینکه تویسرکان از ظرفیت ها و قابلیت های 

بســیار خوبی برخوردار است، تأکید کرد: تالش شود از 
فرصت »روز تویســرکان«  بــرای نمایش هر چه بهتر و 

مطلوب تر توانایی شهرستان استفاده کنیم.
امام جمعه تویسرکان با اشــاره به سالروز چهلمین 
ســال اقامه نماز جمعه در کشور اضافه کرد: روز جمعه 
به همین مناســبت بــه صورت خاص در شهرســتان 

تویسرکان برنامه داریم.

پایش 2 هزار و 180 نمونه آب شرب در روستاهای استان همدان
هگمتانــه، گروه رویداد: رئیــس اداره کنترل 
کیفی و امور آزمایشگاه های شرکت آب و فاضاب 
روستایی استان همدان از انجام 28 هزار آزمایش 
فیزیکو شیمیایی بر دو هزار و 180 نمونه آب خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی شــرکت 
آب و فاضالب روســتایی استان همدان، جهانگیر سلگی 
با اشــاره به اینکه سال گذشــته و امسال طی دو فصل 
خشــک و   تر شاخص های فیزیکو شــیمیایی منابع آب 
شرب روستاهای استان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی 
همدان بررســی شد، گفت: در این پایش دو هزار و ١٨0 
نمونه آب از آب شرب روســتاها جمع آوری شد و مورد 

آزمایش قرار گرفت.
وی بــا بیان اینکــه در این پایش بیــش از 2٨ هزار 
آزمایش با توجه به شاخص های فیزیکو شیمیایی انجام 
شــد، اظهار کرد: در مواردی که مردم از وضعیت کیفی 
آب شرب روستاها ناراضی باشند شرکت آبفار تمهیداتی 
از قبیل نصب آب شیرین کن، اختالط منابع آب، بهسازی 

منابع آب، اصالح شبکه های آبرســانی و جداسازی آب 
شرب از آب بهداشتی را انجام می دهد که البته برخی از 

این امور در بعضی روستاها در دست اقدام هستند.

ســلگی در ادامه با بیان اینکه در راستای ضد عفونی 
کردن آب شرب روستاها در سطح منابع آب استان حدود 
600 دســتگاه کلریناتور نصب و راه اندازی شــده است، 

عنوان کــرد: با توجه به نصب این تعداد کلریناتور منابع 
آب شــرب روستاهای اســتان به طور مستمر کلرزنی و 

گندزدایی می شود.
وی همچنین بیان کرد: در حال حاضر در اســتان 
همدان هشت باب آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی پایش و 
کنترل کیفی آب شرب روستاها را در دستور کار دارند.
رئیــس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشــگاه های 
شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان همدان در 
ادامه با بیان اینکه شــرکت آبفار اســتان در راستای 
بهبود وضعیت کیفی آب شرب روستایی تعامل خوبی 
با مرکز بهداشــت شهرستان و اســتان دارد، گفت: بر 
همین اساس جلســات و بازدید های مشترکی به طور 

منظم از تاسیسات آب شرب روستاها انجام می شود.
وی همچنیــن عنوان کرد: وضعیت کلرزنی و کنترل 
کیفی آب شرب روستاها با همراهی بهورزان، دهیاران و 
اعضای شوراهای اسالمی روستاها و همچنین با دریافت 
گزارش های مردمی توسط مرکز ارتباطات مردمی ١52٣ 

پیگیری می شود.

بخشدار مرکزی رزن:

25 روستای بخش مرکزی رزن تا پایان امسال بهسازی می شود
هگمتانه، گروه شهرســتان: بخشدار مرکزی 
رزن با اشاره به وجود 41 روستا در بخش مرکزی 
رزن و با بیان اینکه ســه روستا فاقد دهیاری و 
38 روســتا دارای دهیاری فعال اســت، گفت: 
امسال بهسازی 25 روستای بخش مرکزی رزن 

انجام می شود.
مهــدی عزیــزی دربــاره پروژه هــای عمرانی در 
دست ســاخت در این روســتاها اظهار کرد: امسال با 
برنامه ریزی های انجام شــده در 25 روســتای بخش 
مرکزی پروژه های بهســازی و آسفالت معابر روستایی 
در دســت اجراست؛ همچنین در شش روستای بخش 
مرکزی عملیات جدولگذاری و زیرســازی معابر را در 
دستور کار داریم که در ســال جاری عملیات اجرایی 

این پروژه ها آغاز شده و به پایان خواهد رسید.

وی با اشــاره بــه وجود نارضایتی هایــی در زمینه 
روکش آســفالت راه های روســتایی بخــش مرکزی 
خاطرنشــان کــرد: امســال ١5 کیلومتــر از راه های 
روســتایی و شــهری بخش مرکزی روکش و بهسازی 

خواهد شد.
عزیزی با بیان اینکه دو پروژه مهم گردشــگری در 
بخش مرکزی ایجاد می شــود، توضیــح داد: مجتمع 
گردشــگری فارســجین که عملیات اجرایی آن ظرف 
چند ماه آینده آغاز خواهد شــد و پروژه گردشــگری 
دهســتان خرقان که نمونه استانی هم شده است، این 
دو پروژه به شــمار می آید. بخشدار مرکزی رزن ادامه 
داد: یکی از پروژه های گردشگری در دهستان خرقان با 
سرمایه گذاری ١0 میلیارد تومان از طرف سرمایه گذار 
انجام خواهد شــد و هیچ تسهیالتی هم در این زمینه 

پرداخت نشده است.
وی با اشــاره به پیگیری های انجام شــده در بحث 
راه انــدازی واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل شــهرک 
صنعتی رزن گفت: دو واحد تعطیل در شهرک صنعتی 
زرن با همت مسؤوالن به سرمایه گذاران جدید واگذار 
و با اشــتغالزایی ١2 نفر مجدداً احیا و راه اندازی شده 

است.
عزیزی عنوان کرد: سرمایه گذاران دو واحد تولیدی 
ذغال و لوله ســبز واقع در شهرک صنعتی رزن که هر 
یک با شش نفر اشــتغالزایی راه اندازی شده است، در 

صدد توسعه این واحدها هستند.
را  امســال بخشــداری  اولویــت  وی مهمتریــن 
ایجــاد اشــتغال و کارآفرینی با جــذب و حمایت از 
سرمایه گذاران دانســت و بیان کرد: اولویت بخشداری 

مرکزی رزن تکمیــل پروژه های عمرانــی نیمه تمام 
اســت؛ به طــوری که ١6 پــروژه نیمه تمــام در ١6 
روســتای این بخش وجود دارد که در تالش هستیم 

امسال این پروژه ها تکمیل شود.
عزیزی به اولویت های دیگر بخشداری اشاره کرد و 
یادآور شد: تشکیل کارگروه اشتغال در بخش مرکزی 
با کمک دهیاران در دســتور کار قرار گرفته اســت تا 
بتوانیــم در بحث اشــتغال و بیــکاری جوانان قدمی 

برداریم.
بخشــدار مرکزی رزن بــه برنامه ریزی های انجام 
شده در نخســتین نشست با دهیاران بخش مرکزی 
اشــاره کرد و گفت: دهیاری ها با توجــه به کمبود 
اعتبــارات باید به ایجــاد اشــتغال و کارآفرینی در 

کنند. روستاها کمک 

شهرستان
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فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان:

13 شهید همدان درجه سرتیپ تمام می گیرند
شهید سعید اسالمیان شهید شاخص سال همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده ســپاه 
انصارالحسین)ع( اســتان همدان با بیان اینکه 
ســتاد کل نیرو های مسلح 13 شــهید استان 
همدان را مشــخص کرده تا در برنامه ای درجه 
ســرتیپی تمامی شهدا را اعطا کند گفت: شهید 
اســامیان به عنوان شهید شاخص سال همدان 

در سال 98 معرفی شد.
ســردار مظاهر مجیدی در جلســه معرفی شهید 
شــاخص ســال با بیان اینکه در چند سال اخیر برای 
اســتفاده بیشتر از سیره شــهدا، هر سال در استان به 
نام یک شــهید نام گذاری می شود اظهار کرد: امسال 
در اســتان به نام شهید »سعید اسالمیان« نام گذاری 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه امیدواریم بتوانیم در مراسم، 
مــدارس، دانشــگاه ها و... زوایــای پنهانی از شــهید 

اســالمیان را معرفی کنیم ادامه داد: نام گذاری سال 
به نام شــهدا در چند سال گذشــته در مرکز استان و 

شهرستان ها انجام می شود.
فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( همدان با اشاره به 
اینکه در مراسم یادواره شهدا قسمتی از زندگی شهدا 
و به خصوص شهید شاخص سال استان بیان می شود 
ادامه داد: شــهید اســالمیان از فرماندهان لشکر ٣2 

انصارالحسین)ع( بود.
وی بــا بیان اینکه یاد و خاطره شــهدا به خصوص 
شهید سعید اسالمیان فراموش نخواهد شد بیان کرد: 
این شــهید بزرگوار در منطقه کردستان و پاوه آرامش 

برقرار کرد و برای استان افتخاری بود.
سردار مجیدی با اشــاره به اینکه شهید اسالمیان 
عالوه بر منطقه غرب کشور در جنوب هم نقش آفرینی 
داشت افزود: ایشان در زمان عملیات کربالی 5 بعد از 

انجام شناسایی باعث آرامش همگان بود.
وی بــا بیــان اینکه آرامش و شــجاعت شــهید 
اســالمیان به انســان روحیه و قوت می داد بیان کرد: 
سردار جعفری فرمانده سابق سپاه سال گذشته بعد از 
زیارت مزار شهید همدانی خواستار زیارت مزار شهید 

اسالمیان هم شد.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان ادامه 
داد: در ســتاد کل نیرو های مســلح برنامه ای پیگیری 
شــد تا درجه شــهدایی که قبل از شهادت نتوانستند 
درجه خود را دریافت کنند از ســوی سرلشکر باقری 

اعطا شود.
وی بــا بیان اینکه در جلســات مختلف فهرســت 
شــهدایی که در اوایل جنگ شهید شــده و نتوانسته 
بودند درجات خود را دریافت کنند را مشخص کردیم 
افزود: ستاد کل نیرو های مســلح ١٣ شهید استان را 

مشــخص کرده تا در برنامه ای درجه سرتیپی تمامی 
شهدا را اعطا کند.

ســردار مجیدی با اشــاره به اینکه پنجم مردادماه 
ســالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد اســت افزود: در 
تاریخ پنــج مردادماه در برنامه ای درجه شــهدا اعطا 

می شود.

در باغ موزه دفاع مقدس همدان برگزار می شود

بزرگداشت عملیات مرصاد
هگمتانه، گروه خبر همدان: مســؤول روابط 
انصارالحســین)ع( همدان گفت:  عمومی سپاه 
مراسم بزرگداشــت عملیات غرورآفرین مرصاد 
روز پنجشنبه 3 مرداد ماه هم زمان با نماز مغرب 
و عشاء در باغ موزه دفاع مقدس همدان برگزار 

می شود.
بــه گزارش هگمتانــه، علی اکبــر کریم پور ضمن 
تجلیل از رشــادت های رزمندگان هشــت سال دفاع 

مقدس اظهار کرد: مراســم بزرگداشت عملیات غرور 
آفرین مرصاد در همدان برگزار می شود.

وی بــا بیان اینکه ما امروز آســایش و امنیت خود 
را مدیون از جان گذشــتگی ها و فداکاری های شــهدا 
هستیم، گفت: باید بدانیم که حفظ استقالل این کشور 
تنها از راه مقاومت به دســت می آید و شــهدای عزیز 

ما بهترین آموزگاران درس مقاوت به جوانان هستند.
مســؤول روابط عمومی ســپاه انصارالحســین)ع( 

همدان افزود: تمام عملیات های برگزار شده در دوران 
دفاع مقدس نشانگر جلوه ای از اخالص و توکل جوانان 
این مرز و بوم بوده که از جمله این عملیات ها، عملیات 

مرصاد است.
وی با اشاره به نقش رزمندگان همدان در عملیات 
مرصاد گفت: منافقین کوردل ســعی داشتند در اواخر 
جنگ به داخل کشور نفوذ کنند که با امدادهای الهی 

و هوشیاری رزمندگان این امر محقق نشد.

کریم پــور ضمن دعــوت از خانواده معظم شــهدا 
و رزمندگان و مــردم غیور همدان برای شــرکت در 
این مراســم بیان کرد: مراســم بزرگداشــت عملیات 
غرورآفرین مرصاد روز پنجشنبه ٣ مرداد ماه هم زمان 
با نماز مغرب و عشاء در باغ موزه دفاع مقدس همدان 
برگزار می شود. وی گفت: این مراسم با سخنرانی سردار 
»فتح اهلل جعفری« از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس 

برگزار می شود.

در نشست هماهنگی امور حمل و نقل استان تأکید شد:

تاش برای جلوگیری از فرار بار در همدان
نقاط حادثه خیز همدان ساماندهی می شود

هگمتانه، گــروه خبر همدان: در نشســت 
هماهنگی امور حمل و نقل استان همدان به فرار 
بار در استان اشاره و تأکید شد: اقدامات نظارتی 
و کنترلی با همکاری پلیس راه استان و با دقت 
نظر افزایش یافته تا کنترل بار به شکل مطلوب 

تری در استان انجام شود.
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل راهــداری وحمل ونقل جاده ای اســتان همدان، 
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل 

جاده ای اســتان همدان در نشســت هماهنگی 
امور حمل و نقل اســتان اظهــار کرد: از آنجایی 
که حذف نقاط حادثه خیــز در کاهش تلفات و 
تصادفات جاده ای نقش اساســی دارد، نقاطی که 
تصادف بیشــتری در آنها رخ داده و یا مشکالتی 
دارند شناســایی و برای اصــالح نقطه مورد نظر 

برنامه ریزی انجام می شود.
حمیــد پرورشــی خــرم گفت: شناســایی، 
آشکارســازی و رفع نقــاط پرحادثه از ضروریات 

ارتقای ایمنی تردد در جاده های استان است.
وی از شناســایی 70 نقطه حادثــه خیز در 
اســتان خبر داد و اظهار کرد: ایــن تعداد نقاط 
حادثــه خیــز در محورهــای ارتباطی اســتان 

شناسایی شده است.
وی ادامه داد: از مجموع بررسی ها ١06 نقطه 
دارای تصادف در اســتان همــدان 70 نقطه به 
عنوان نقاط پر تصادف شناسایی شده و با تعیین 

پیمانکار این نقاط ساماندهی می شود.

پرورشــی خرم افزود: عمده نقــاط حادثه خیز در 
محورهــای فرعی و روســتایی بوده کــه تمامی آنها 

آشکارسازی شده است.
وی بیان کرد: نصب تابلو، خط کشــی، نصب مانع و 
عالئم ایمنی از فعالیت های اجرا شده برای آشکارسازی 

این نقاط است.
پرورشی خرم به گشــت های منظم شبانه روزی و 
بازدیدهای مستمر از محورهای ارتباطی استان اشاره 
و خاطرنشــان کرد: هماهنگی هــای الزم در خصوص 
فعالیــت گروه های مجهز راهداری در طول ســال در 
دســتور کار است و هم اکنون نیز با توجه به سفرهای 

تابستانی این گشت ها افزایش یافته است.
* وصالی: بازدید مستمر از مراکز معاینه فنی 

خودرو در استان همدان
رئیــس اداره ایمنی و ترافیــک اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان همــدان نیز از بازدید 
مستمر و منظم از مراکز معاینه فنی خودرو در استان 

خبر داد.
مصطفی وصالی اظهار کرد: داشــتن کارت معاینه 
فنی الزامی اســت و رانندگان و مالکان وســایل نقلیه 
باید قبل از سفر، از سالم بودن خودروی خود اطمینان 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه تردد ناوگان عمومی بدون دریافت 
معاینه فنی قبل از ســفر ممنوع اســت، یادآور شــد: 
نظارت مستمر بر چگونگی عملکرد مراکز معاینه فنی 
از ســوی مســؤوالن این اداره کل در طول سال انجام 
می شود که در این نظارت ها، پس از بررسی های الزم، 
در صــورت نیاز به تعویض دســتگاه ها و یا بهره گیری 
از افراد متخصص تذکرات الزم به مدیران شــرکت ها 

داده می شود.
وصالی، با اشاره به اهمیت نقش مراکز معاینه فنی 
خودروها به ویژه خودروهای ســنگین در بروز حوادث 
محتمل جــاده ای بیان کرد: نظارت دقیق و مســتمر 
کارشناســانه بر عملکرد این مراکــز از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
ایــن مســؤول در ادامــه بازدید از شــرکت های 
مســافربری و حمل کاال و بررسی، کنترل و نظارت بر 
فعالیت های این شــرکت ها را از دیگر اقدامات اجرایی 

این اداره کل برشمرد.
*اجرای طرح کنترل ناوگان مسافربری و باری 

در استان همدان
معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان همدان هم از اجرای طرح کنترل 
ناوگان مسافربری و باری در این استان خبر داد.

صفر صادقــی راد گفت: این طــرح با هدف 
شناســایی وضعیت حمل و نقــل در محور های 
مواصالتی اســتان همدان و به شــکل سرزده و 

بدون هماهنگی و اطالع قبلی اجرا می شود.
وی در ادامــه با ضروری دانســتن کنترل بار 
و بارنامه یادآور شــد: ایــن امر به طور جدی و با 
اجرایی کردن کنترل بار و بارنامه در استان انجام 

می شود.
صادقی راد ادامه داد: با توجه به قوانین حمل 
و نقــل عمومی جــاده ای در خصوص ممنوعیت 
حمل کاال بدون بارنامه الزم اســت نظارت جدی 

بر این امر انجام شود.
معاون حمل و نقل ایــن اداره کل به فرار بار 
در اســتان اشــاره و ابراز کرد: اقدامات نظارتی و 
کنترلــی با همکاری پلیس راه اســتان و با دقت 
نظر افزایش یافته تا کنترل بار به شــکل مطلوب 

تری در استان انجام شود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان:

گوشت قابل عرضه در همدان درجه بندی می شود
فعالیت پنج کشتارگاه صنعتی در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: انواع گوشــت قرمز و گوشت مرغ 
قابل عرضه در قصابی ها و فروشگاه های بزرگ همدان به زودی در 

پنج دسته درجه بندی می شود.
رئیــس اداره نظارت بر بهداشــت عمومــی و مواد غذایــی اداره کل 
دامپزشــکی همدان روز ســه شــنبه در بازدید از یک واحد بسته بندی 
گوشــت در جمع خبرنگاران گفت: انواع گوشــت قرمز و گوشت مرغ قابل 
عرضه در قصابی ها و فروشــگاه های بزرگ همدان به زودی در پنج دسته 

درجه بندی می شود.
آرش ســامی افزود: درجه بندی ها بر اساس استانداردهای جهانی است 

و تا درجه دی دسته بندی می شوند.
وی افزود: در حال حاضر برچسب هایی از مشخصات گوشت شامل نوع، 
جنس و عضو حیوان بر روی گوشت نصب می شود که شهروندان می توانند 

با مشاهده آنها گوشت مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی اظهــار کرد: قصاب ها موظفند مهر و برچســب زده شــده بر روی 
الشه گوشــت را به مشتریان خود نشان دهند و شــهروندان نیز از خرید 

گوشت های بدون مهر دامپزشکی خودداری کنند.
ســامی بیان کرد: 2 واحد بزرگ بســته بندی گوشت در همدان فعال 
هســتند که یکی از سال ٨0 با ظرفیت بسته بندی 6 تن گوشت قرمز در 
روز و دیگری از سال ٨٨ با ظرفیت روزانه پنج تن کار می کنند. وی با اشاره 
به روند کشتار تا بسته بندی گوشت قرمز اظهار کرد: دام زنده پس از 24 

ساعت استراحت، از نظر داشتن بیماری های خاص بررسی و در کشتارگاه 
ذبح شرعی می شود.

وی ادامــه داد: الشــه برای 24 تا 72 ســاعت در دمــای چهار درجه 
ســانتیگراد قرار می گیرد تا پ هاش و اسیدیته گوشت کاهش یافته و در 

نتیجه ثابت شود.

رئیــس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی و مــواد غذایی اداره کل 
دامپزشــکی همدان با اشاره به اینکه با این روش بیماری هایی همچون 
تب کریمه کنگو حذف می شــود، عنوان کرد: پس از نظارت دامپزشک، 

گوشــت به واحد های توزیع و بسته بندی منتقل می شود.
وی افزود: نشــانه گذاری های دامپزشکی به صورت مهر و با استفاده 

از رنگ های خوراکی و به شــکل مثلث، دایره و مربع صورت می گیرد.
سامی تأکید کرد: برچسب نشانه گذاری گوشت ها نیز بسیار مهم است 
که شامل نظارت اداره کل دام پزشکی در قبل، هنگام و بعد از ذبح می شود.

وی ادامه داد: در بسته بندی های صنعتی، عمر ماندگاری گوشت گاو از 
تاریخ صدور پنج روز و گوشــت گوسفند سه روز تخمین زده شده است و 
شهروندان به مشخصات درج شده بر روی گوشت توجه کنند تا گوشت ها 

سالم سازی و نظارت بهداشتی شده باشند.
رئیــس اداره نظارت بر بهداشــت عمومــی و مواد غذایــی اداره کل 
دامپزشــکی همدان با اشــاره به اینکه تمام مسؤولیت گوشت های نظارت 
شــده بر عهده اداره کل دامپزشکی است، اظهار کرد: از مردم می خواهیم 
نکات بهداشتی ذبح را رعایت کنند و قربانی های خود را در کشتارگاه های 

دامپزشکی انجام دهند.
وی گفــت: پنج کشــتارگاه صنعتی در اســتان فعال اســت و برخی 

شهرستان های استان های همجوار را نیز پوشش می دهند.

خبــر

انتشار بخشی از دانشنامه همدان

»تاریخ عکاسی همدان« 
منتشر شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســؤول 
واحد آمــوزش و پژوهش حــوزه هنری 
عکاســی  »تاریخ  کتاب  گفــت:  همدان 
همدان« که بخشــی از دانشنامه همدان 

است به چاپ رسید.
خلیــل اهلل بیگ محمدی دیروز در گفتگویی 
از چــاپ کتــاب »تاریخ عکاســی همدان« که 
بخشی از دانشنامه همدان به شمار می رود خبر 
داد و اظهار کرد: این کتاب توسط سمیرا سبزی 
نگارش شده و مربوط به عکاسی همدان از آغاز 

تاکنون است.
وی تصریــح کرد: ایــن کتاب بــه معرفی 
هنرمندان، عکاسی های شاخص و عکاسخانه ها، 
آغازگرهای عکاســی در همدان و کسانی که در 
تاریخ عکاســی همدان نقش داشتند، پرداخته 

است.
مسؤول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری 
همدان بــا بیان اینکه این کتــاب به تاریخچه 
عکاســی در همدان پرداخته اســت افزود: در 
این کتاب هنرمندان و عکس هایی از همدان به 

تصویر کشیده شده است.
وی با اشــاره به اینکه فصــل اول به صورت 
مقدمه به یکی از محققان برجســته کشــوری 
مربوط است گفت: فصل های بعد به عکاسی های 
همدان و هنرمندانی که از همدان عکس گرفته 

و این شهر را معرفی کرده اند پرداخته است.
بیگ محمــدی با بیان اینکــه این کتاب در 
قطع وزیری اســت یادآور شــد: کتاب »تاریخ 
عکاســی همدان« در ٣٨٨ صفحه و ١١ فصل 

تنظیم شده است.
وی با اشــاره به اینکه ٣50 عکس قدیمی از 
ایران و همدان به تصویر کشیده شده است بیان 
کرد: در حال حاضر یک هزار نسخه از این کتاب 

به چاپ رسیده است.

با موضوع سوگواری »محرم و روایت 
بچه های یک هیأت مذهبی«

نمایشنامه خوانی »َدمام« 
در آستانه ماه محرم

هگمتانه، گروه خبر همدان: نخســتین 
جلسه نمایشنامه خوانی نمایشنامه »َدمام« 
با موضوع ســوگواری »محــرم و روایت 

بچه های یک هیأت مذهبی« برگزار شد.
بــه گــزارش هگمتانه بــه نقــل از روابط 
عمومی حوزه هنری همدان، نخســتین جلسه 
نمایشــنامه خوانی نمایشنامه »َدمام« با موضوع 
ســوگواری محرم و روایت بچه های یک هیأت 
مذهبــی، به همت واحد نمایــش حوزه هنری 
استان همدان ٣0 تیرماه سال جاری در کانون 

اسالمی خواهران برگزار شد.
سرپرست واحد نمایش حوزه هنری همدان، 
با اشــاره به اجــرای برنامه نمایشــنامه خوانی 
»َدمــام« با همکاری کانون اســالمی خواهران 
اظهار کرد: نمایشــنامه »دمام« نمایشــنامه ای 
مذهبی است که داســتان آن درباره سوگواری 
محرم اســت و بچه های تکیه ای شــب قبل از 
محرم متوجه می شــوند که دمام هایشان)نوعی 
ساز کوبه ای( پاره شــده است و داستان از این 

جا آغاز می شود.
محمدرضــا باباخانیان نمایشــنامه خوانی را 
فرصت مناســبی برای نقش خوانان دانســت و 
افــزود: هنرجویان تازه وارد بــه حوزه نمایش، 
با نمایشــنامه خوانی می توانند خود را سنجیده 
و شــناختی از روند یک نقش و بازی به دست 
آورند و به تدریج پا به فضای حرفه ای بگذارند.

وی نمایشــنامه خوانی را یکی از شیوه های 
کشــف اســتعدادهای برتر در حوزه بازیگری و 
ارتقای سطح کیفی و کمی نمایش های صحنه ای 
عنوان کرد و گفت: در نمایشــنامه خوانی وقتی 
ذهن بازیگــر معطوف به حفظ کــردن متن و 
تمرکز بر آن نیســت، زمان بیشــتری می تواند 
صرف گسترش شخصیت و درونمایه نمایشنامه 
داشــته باشــد که این امر برای بازیگران جدید 

بسیار مفید است.
باباخانیــان برنامــه نمایشــنامه خوانی را از 
برنامه های مســتمر واحد نمایش حوزه هنری 
همدان اعالم کرد و افزود: با برگزاری جلســات 
نمایشــنامه خوانی فــارغ از دورهمی و خواندن 
متن نمایشــی، ســعی داریم با انتخاب متونی 
مناســب و گروه هایی منتخــب، کیفیت کار را 
مــالک قرار داده و اجــازه ندهیم کمیت باعث 

کاسته شدن کیفیت اجراها شود.

خبــر

نایب رئیس اتاق اصناف همدان:

به دنبال ایجاد مرکز فروش 
پرنده های زینتی 
در همدان هستیم

رئیس  نایب  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
اتاق اصنــاف همدان با بیــان اینکه پرنده 
فروشــی به عنوان یک ظرفیت برای ایجاد 
اشتغال و کســب درآمد محسوب می شود 
گفت: به دنبــال ایجاد مرکز پرنده فروش ها 

در همدان هستیم.
احمد گازرانی در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، با 
اشاره به اینکه پرنده فروشی به عنوان یک ظرفیت 
برای ایجاد اشــتغال و کســب درآمد محســوب 
می شــود بیان کرد: به دنبال ایجــاد مرکز پرنده 

فروش ها در همدان هستیم.
وی با تأکیــد بر اینکه پرورش پرندگان زینتی 
یک ظرفیت به شمار می آید که باید از آن استفاده 
کرد گفت: پرنده فروشــی یکی از شــغل های پر 
درآمد در کشور های حاشیه خلیج فارس به شمار 
می آیــد که به دنبال رونق و حمایت این صنف در 

همدان هستیم.
وی با تأکید بــر اینکه به دنبــال راهکار های 
جدید برای رونق و ارتقا این صنف هســتیم اظهار 
کرد: به دنبال ایجاد یک مرکز پرنده فروش ها در 
اســتان هســتیم که محلی برای تفریح، بازدید و 

خرید و فروش باشد.
وی با اشــاره به اینکه شهرهایی مانند تهران و 
کرمانشاه تاکنون از این ظرفیت به خوبی استفاده 
کرده اند گفت: در کنار پایانه اتوبوس ها محلی به 
صورت موقت برای استقرار این گونه مغازه ها دایر 

شده است.
وی بــا بیان اینکــه برخی از کاســبان صنف 
پرنده فروش ها از کاسبان قدیمی و خوب همدان 
به شــمار می آینــد اظهار کرد: تاکنون جلســات 
مختلفی با حضور اتحادیــه مرغ و ماهی، اعضای 
شــورای اسالمی شــهر، اصناف و شهرداری برای 
ساماندهی و ارتقا کار این صنف انجام شده است.

طی 4 ماه اخیر
غرق شدن 10 نفر در همدان

افزایش آمار غرق شدگی در همدان
سال گذشته 18 نفر در همدان غرق شدند

رئیس  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
اورژانس پیش بیمارستانی همدان از فوت 10 
نفر بر اثر غرق شدگی در استان همدان خبر 
داد و گفت: طی 12 ماه سال گذشته 18 نفر 

در استان همدان غرق شدند.
حبیب معصومی در گفتگویی با اشاره به افزایش 
آمار غرق شدگی طی سال جاری اظهار کرد: امسال 
به دلیل افزایش میــزان بارش ها، محیط های آبی 
گسترش بیشتری داشته و دسترسی افراد به این 
فضاها از جمله برکه هــا، رودخانه ها، دریاچه ها و 
سدها بیشتر شــده و به همین نسبت آمار تعداد 
افــرادی که در این محیط ها غرق شــده اند نیز با 

افزایش روبه رو شده است.
معصومــی در ادامه از فوت ١0 نفر بر اثر غرق 
شدگی در سال جاری در استان همدان خبر داد و 
گفت: طی ١2 ماه سال گذشته ١٨ نفر در استان 
همــدان غرق شــدند و این نشــان از لزوم توجه 
بیشــتر به خود مراقبتــی و توصیه های ایمنی در 

این زمینه دارد.
مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
بر لــزوم توجه به نصب عالئم هشــدار دهنده در 
حواشی سدها، رودخانه ها و دیگر محیط های آبی 
تأکید کرد و افزود: شنا کردن در استخر که عمق 
منظــم و فضــای ثابت دارد با شــنا در دریاچه و 
رودخانه بسیار متفاوت است و حتی برای افرادی 
که شناکردن بلد هستند هم خالی از خطر نیست.
وی ادامــه داد: برگزاری دوره های آموزشــی 
مخاطرات شــناکردن در مناطق حفاظت نشــده 
توســط هیأت های ورزشــی و آموزش دوره های 
کمک های اولیــه به غریق نجات هــا و مربیان از 
جمله اقداماتی است که باید در کاهش این قبیل 

حوادث مورد توجه قرار گیرد.
معصومی استقرار امدادگر جمعیت هالل احمر 
و امکانــات الزم را از جملــه الزامات مورد نیاز در 
محیط های مختص شــنا کردن برشمرد و عنوان 
کرد: باید این فرهنگ سازی نیز در سطح وسیعی 
صورت گیرد که مردم از شنا کردن در رودخانه ها، 

کانال ها و مناطق حفاظت نشده پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: یادگیری فنون اولیه شناکردن، 
آموزش  شــنا،  محیط  محدودیت های  شــناخت 
کودکان از ســنین ابتدایــی و آگاهی از عمق آب 
محیط از جمله مسائلی است که باید مورد توجه 

افراد و خانواده ها قرار گیرد.

خبــر همدان
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ورزش

خبــر

دعوت از ورزشکار مالیری به 
اردوی تیم ملی والیبال بانوان

ترکاشوند  نیایش  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
با درخشــش خود در  ورزشــکار مایری 
مسابقات کشــور به اردوی تیم ملی والیبال 

بانوان کشور دعوت شد.
طــی حکمــی از ســوی فدراســیون والیبال 
جمهوری اسالمی ایران، نیایش ترکاشوند ورزشکار 
نوجوان مالیری به اردوی تیم ملی والیبال بانوان 

کشور در رده سنی نوجوانان دعوت شد.
ترکاشــوند از والیبالیست های شهرستان مالیر 
است که با انجام بازیهای خوب خود در مسابقات 
قهرمانــی کشــور از ســوی داوران و ناظران این 
مسابقات برای حضور در اردوی تیم ملی نوجوانان 
کشور انتخاب و از سوی فدراسیون والیبال کشور 

به این اردو دعوت شد.
گفتنی است، نیایش ترکاشوند از استعدادهای 
بالقوه والیبال شهرســتان مالیر است که تمرینات 
ســخت و نفس گیر خود را زیر نظر فاطمه اکبری 
مربی این رشــته ورزشــی انجــام می دهد و در 
حال حاضر نیز خود را بــرای حضور در این اردو 
آماده می کند تا در آینده نزدیک اعزام شــود و به 
همراه تیم ملی والیبال بانوان کشــور در مسابقات 

قهرمانی کشور شرکت کند.

خبــر

حضور سه کشتی گیر همدانی 
در اردوی تیم ملی امید

هگمتانه، گروه ورزش: دبیر هیأت کشتی 
کشتی گیر  گذشته سه  روز  از  گفت:  همدان 
همدانــی در اردوی تیم ملی کشــتی امید 

کشورمان حضور یافتند.
قاســم ربیعیان اظهــار کــرد: اردوی آماده 
ســازی تیم ملی کشتی امید به مدت هشت روز 
در ســالن عبدا... موحد ورزشگاه آزادی تهران 

دایر خواهد بود.
وی بیان کرد: درخشش کشتی گیران همدانی 
در مسابقات کشــتی امیدهای کشور باعث شد تا 
سه کشتی گیر مستعد و قهرمان این استان به اردو 

دعوت شوند.
ربیعیــان اضافه کرد: بر این اســاس ســجاد 
چهاردولی در وزن 70 کیلوگرم، جمال خدابنده لو 
در وزن 74 کیلوگــرم و دانیال شــریعتی در وزن 
٩7 کیلوگرم کشــتی گیران این استان در اردوی 

تیم ملی هستند.
دبیر هیأت کشــتی همدان خاطرنشــان کرد: 
همچنین مســعود مصطفی جــوکار مربی ارزنده 

کشتی همدان نیز در این اردو حضور دارد.
استان همدان پس از ماه ها صاحب دوبنده تیم 

ملی کشتی کشور شد.

خبــر

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
بازگشت حقوق نجومی 

400 نفر از مدیران به خزانه
و  ایران  گروه  هگمتانه، 
جهان: رئیس کمیســیون 
اصل 90 مجلس گفت: 400 
نفر از مدیران دستگاه های 
مختلف حقوق های نجومی 

دریافت کردند.
نماینده  محمــدی  داوود 
مردم قزویــن در گفت وگویی 
با اشاره به بررسی های صورت 
با  برخورد  گرفته در خصوص 
مقامات و مدیران نجومی بگیر 
اظهــار کرد: تــا کنون حدود 
دســتگاه های  از  نفــر   400
مختلف حقوقهای نجومی دریافت کردند. وی افزود: البته بررسی های 
ما در خصوص حقوق های نجومی از سال ٨7 تا سال ٩5 بوده است.

رئیس کمیســیون اصل ٩0 مجلس شورای اســالمی در ادامه با 
اشــاره به گزارش دیوان محاســبات در خصوص حقوق های نجومی 
خاطرنشــان کرد: دیوان محاســبات نیز در گزارش ارائه شده، اعداد 
مختلفی برای دریافت حقوق ها اعالم کرده است که این طی گزارش 

دریافتی های از 20 میلیون به باال را بررسی و شناسایی کرده اند.
محمــدی بر همین اســاس اضافــه کرد: بر اســاس اعالم دیوان 
محاسبات و مجلس، تمامی دریافت های غیر متعارف این 400 نفر به 

خزانه دولت بازگشت داده شده است.
وی همچنین عنوان کرد: موارد استفاده حقوق های نجومی به هر 
حال در بودجه ســنواتی لحاظ و بر اساس آن تصمیم گیری می شود 

که برای چه مواردی مصرف شود.
رئیس کمیســیون اصل ٩0 مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
این ســوال که بررســی های صورت گرفته از ســال ٩5 تا ٩٨ چه 
می شــود و آیا در این بازه زمانی مدیــری دریافت حقوق نامتعارف 
داشــته اســت یا خیر، گفت: ما جدیداً گزارشــی مبنی بر دریافت 
حقوق نجومی مدیران نداشــته ایم، اما اگر موردی باشــد قطعا و در 

اسرع وقت رسیدگی می کنیم.
محمــدی در ادامــه اعالم کرد کــه کمیســیون اصل ٩0 در 
صورت رســیدن شکایت می تواند موارد را رسیدگی کند؛ بنابراین 
اگر شــکایتی صــورت گیرد ما حتمــاً آن را پیگیری و بررســی 

می کنیم.
وی همچنیــن تصریح کرد: الزم اســت که اعــالم کنیم تمامی 
دریافتی هــای نامتعارف از ســال ٨7 تا ٩5 که به تعــداد 400 نفر 
می رســد به خزانه دولت بازگشــت داده شده اســت. البته تعدادی 
پرونده هم در قوه قضاییه تحت رســیدگی اســت و قوه قضاییه آنها 

را رسیدگی می کند.
رئیس کیمیسیون اصل ٩0 مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود: 
این افراد غیــر از اینکه پرونده حقوق نامتعارفشــان به خزانه دولت 
بازگشت داده شده اســت پرونده آنها همچنان در حال بررسی است 

لذا پرونده آنها در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد.

دیدار اعضای خانه مطبوعات همدان با مدیرکل ورزش و جوانان
هگمتانــه، گروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان همدان با اشاره به لزوم اطاع رسانی های 
صحیح و شــفاف تصریح کرد: یکی از وظایف ما 
پیگیری مباحــث فرهنگی و اجتماعی جوانان و 
از رسانه ها می خواهم  و  سایر آحاد جامعه است 
اگــر نقصانی در این موضوع وجــود دارد به ما 

اطاع رسانی کنند.
اعضای هیــأت مدیــره خانه مطبوعــات مدان با 
مدیــرکل ورزش و جوانــان و مدیر روابــط عمومی و 
کارشناســان این حــوزه پیرامون برنامه هــای هفته 
خبرنگار و حــوزه اطالع رســانی و ارتباطات دیدار و 

گفتگو کردند.
محســن جهانشــیر در این نشســت گفت: روابط 
عمومی به عنوان بخشــی از تشــکیالت دستگاه های 
اجرایی در کنار رسانه ها نقش بسزایی در ارتقای سطح 

آگاهی جامعه دارند.
وی گفت: یکی از انتظاراتی که از رســانه ها می رود 
بررســی نقاط ضعف موجــود در دســتگاه اجرایی و 
انتقادات ســازنده در این راســتا اســت و ما در حوزه 

ورزش و جوانان از این موضوع استقبال می کنیم.
وی با انتقــاد از ضعف اطالع رســانی در برخی از 
دســتگاه های اجرایی گفــت: افــزود: در حال حاضر 

اقدامات زیادی در کشــور و اســتان انجام شده اما به 
درستی اطالع رسانی نمی شــود، دشمن فرصت طلب 

است و انگشت روی ضعف ما می گذارد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان خواســتار توجه 
رســانه ها بــه حوزه جوانان شــد و افــزود: همدان از 
استانهای برتر در حوزه مشارکت های اجتماعی جوانان 
است و از رسانه ها می خواهم همانند حوزه ورزش این 

حوزه حساس و آسیب پذیر را حمایت کنند.
وی بــا بیــان اینکــه کار در حــوزه فرهنگــی و 
مشارکت های اجتماعی بسیار گســترده است، افزود: 
یکی از وظایف ما پیگیری مباحث فرهنگی و اجتماعی 
جوانان و ســایر آحــاد جامعه اســت و از رســانه ها 
می خواهم اگر نقصانی در ایــن موضوع وجود دارد به 

ما اطالع رسانی کنند.
* اجرای برنامه های متنوع تفریحی و ورزشی 

در هفته خبرنگار
مدیرعامل خانه مطبوعات همدان نیز در ادامه این 
نشست گفت: حوزه ورزش و جوانان یکی از حوزه های 
پرچالش هستند و اتفاقات زیادی در آن رخ می دهد که 
با تعامل ســازنده ای که بین دستگاه ورزش و رسانه ها 
وجود داشته است هیچ گونه مشکلی حاشیه ای در این 

زمینه ایجاد نشده است.

مهرداد حمزه با اشاره به برنامه های هفته خبرنگار 
افزود: از آن جــا که خبرنگاران یک ســال در عرصه 
اطالع رســانی تالش کرده و به دنبال رفع دغدغه های 
جامعه هســتند، بــه منظور پاسداشــت این زحمات، 
برنامه هــای روز خبرنگار در قالب یــک هفته برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: یکــی از برنامه ها ما در حوزه ورزش 
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی ویژه خبرنگاران 

است و امسال نیز این همایش برگزار می شود.
وی تصریح کرد: برگزاری مســابقات ورزشــی در 
رشته های مهیج و جذاب برای آقایان و بانوان خبرنگار 
از دیگر برنامه های خانــه مطبوعات در هفته خبرنگار 

است.
* مردم نیاز به نشاط دارند

یدا... طاقتی احســن دیگر عضــو خانه مطبوعات 
همدان نیز در این نشســت با بیان اینکه اســتعداد و 
ظرفیــت خوبی در بین جوانان اســتان همدان وجود 
دارد، افــزود: بایــد از این ظرفیت عظیــم در جهت 
رشــد ورزش استان استفاده شــود تا شاهد درخشش 
و نشــان آوری ورزشکاران همدانی در ســایر میادین 

بین المللی و کشوری باشیم.
* رسانه ها نیازمند حمایت هستند

دیگر عضو خانه مطبوعات همدان نیز با اشــاره به 
اینکه همه ورزش اســتان نبایــد در تیم پاس خالصه 
شود، گفت: رشته های پرنشانی در استان همدان وجود 
دارد که از سوی رســانه ها کمتر به این رشته ها توجه 

شده است.
ســید صدرالدین موســوی با بیان اینکه رسانه ها 
نیازمنــد حمایت هســتند، گفت: در شــرایط فعلی 
اقتصادی فعالیت رســانه ای تخصصی و مجزا در حوزه 

ورزش امکان پذیر نیست.
* توسعه گردشگری ورزشی در استان همدان
مریــم مقدم دیگر عضــو خانه مطبوعــات نیز در 
این مراسم گفت: اســتان  همدان در بحث گردشگری 
ورزشــی، بوم گــردی و طبیعت گــردی ظرفیت های 
زیادی دارد و می توان از ورزش به خوبی برای توســعه 

گردشگری استان بهره برد.
* تعامل سازنده ورزش و جوانان و رسانه های 

استان همدان
اداره  روابــط عمومی  مدیر  حمدا... چاروســایی 
کل ورزش و جوانــان اســتان با اشــاره به حمایت 
رسانه های استان از حوزه ورزش گفت: تعامل خوبی 
بین روابط عمومی اداره کل و رســانه های اســتان 

وجود دارد.

سفیران اهدای عضو با دوچرخه به همدان رسیدند 
هگمتانه، گروه ورزش: زوج مشــهدی که با 
شعار اهدا عضو سفر ود را با دوچرخه آغاز کرده 
اند وارد همدان شدند و مورد استقبال مدیرکل 
ورزش و جوانان و مســئولتن علوم پزشــکی 

همدان قرار گرفتند.
'مجید عابــدی' و 'الهام ظریفیــان' زوج دوچرخه 
سوار مشهدی ٣١ اردیبهشــت ماه امسال همزمان با 
روز "اهــدای عضو" با پیام ترویج فرهنگ اهدای عضو، 

سفر خود به دور ایران را از مشهد آغاز کردند.
این زوج دوچرخه ســوار روز دوشنبه وارد همدان 

شــدند و مورد اســتقبال مدیــرکل ورزش و جوانان 
همدان، معاونین ایشــان و مســئوالن علوم پزشــکی 

همدان قرار گرفتند. 
این دوچرخه ســواران که در راستای فرهنگسازی 
برای اهدای عضو از مشهد حرکت خود را آغاز کردند، 
بهترین قســمت ســفر خود را گفت وگو بــا مردمی 
می داننــد که به خاطر ســبک سفرشــان عالقمند به 
گفت وگو با این زوج هستند و قصد دارند کل ایران را با 
هدف فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو رکاب بزنند.

الهــام ظریفیــان در این خصوص اظهار داشــت: 

سفر خود را با شــعار »اهدای عضو، اهدای زندگی« 
و معرفی موسســه خیریه بنیاد کودک آغاز کردیم و 
این دو موضــوع را در جریان صحبت با مردم معرفی 

می کنیم.
وی با بیــان اینکه مــردم با مشــاهده پرچم ها و 
شعارهای درج شده در روی لباس ها از این موضوعات 
استقبال می کنند خاطر نشان کرد: به همراه همسرم تا 
جایی که توان داشته باشیم می خواهیم اکثر استان ها 
را رکاب بزنیم، بنابراین زمان به پایان رســیدن کار ما 

مشخص نیست.

مجیدعابدی هم که متولد ١٣60 اســت همدان را 
شهری بسیار سرسبز دانست و خوشحالی خود را برای 

حضور در خنکای هوای این شهر اعالم کرد.
این دوچرخه سوار با بیان اینکه برای استان همدان 
برنامه دو ماهه داریم گفت: شــروع کار ما به نوعی از 
همدان خواهد بود و قصد داریم تمام شــهرهای آن را 

ببینیم، از استان های دیگر فقط عبور کردیم.
وی در خصوص اهمیت فرهنگســازی برای اهدای 
عضو گفت: فرمهای اهدای عضو در اختیار داریم و این 

فرم ها را در بین مردم توزیع می کنیم.

انتقاد خجسته از ارزان نشدن قیمت کاالهای اساسی

بدون تغییر ماندن قیمت ها با وجود کاهش قیمت ارز
هگمتانه، گروه ایــران و جهان: نماینده 
مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسامی نســبت به ارزان نشــدن قیمت 
کاالهای اساســی همزمان با روند کاهشی 
نرخ ارز انتقــاد کرد و گفت: قیمت ها بدون 
توجه به کاهش قیمت ارز، دســت نخورده 
توجهی  قابل  رشــد  کماکان  و  مانده  باقی 

داشته است.
امیر خجســته، رئیس فراکســیون مبارزه با 
مفاســد اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در 

گفت وگویــی با بیــان اینکه دولــت، نظارتی بر 
اساســی  به خصوص کاالهای  کنترل قیمت هــا 
نــدارد، گفت: در حــال حاضر فرمــول خاصی 
برای کنترل قیمت ها و معیشــت مردم، علی رغم 
شــعارهایی که از ســوی دولت داده شده، وجود 

ندارد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ٩0 مجلس 
همچنین درباره اُفت نــرخ ارز در روزهای اخیر، 
اظهار کرد: بــا افزایش نرخ ارز به کانال ١٩ هزار 
تومان، بســیاری از اجناس داخلی و خارجی به 

بهانه افزایــش نرخ دالر صعــود دور از انتظاری 
داشــت، بنابراین با این وجود و با کاهش نسبی 
نرخ ارز، قیمت ها بــدون توجه به کاهش قیمت 
ارز، دست نخورده باقی مانده و کماکان رشد قابل 

توجهی داشته است.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه درآمد مردم افزایش نیافته، 
اما قیمت  کاالهای اساسی همچنان روند صعودی 
دارد، گفــت: با افزایش افسارگســیخته قیمت ها 
دولت منحنی رشــد تورم را رو بــه پایین اعالم 

می کند که البته از ســوی مجلس و نمایندگان 
انتشار اینگونه آمار قابل درک و پذیرش نیست.

امیر خجسته با تأکید بر اینکه دولت نتوانسته 
در اقتصاد تعادل ایجاد کند، در پایان خاطرنشان 
کــرد: دولت تعهد داده بود کــه با اختصاص ارز 
4200 تومانی به کاالهای اساسی، به دهک های 
پایین جامعه آسیبی وارد نشود، البته با این رویه 
و احتســاب تخصیص فعلی ارز 4200 تومانی و 
نیز عدم  نظارت و کنتــرل ارز دولتی، کمکی به 

اقتصاد سفره اقشار مختلف مردم نشده است.

بدهی 25 هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو هیأت 
امنای ســازمان تأمین اجتماعی با اشاره به 
اینکه بدهی جاری دولت به تأمین اجتماعی 
ساالنه 25 هزار میلیارد تومان است، گفت: 
بدهی  پرداخت  برای  پیشــنهادی  به زودی 

دولت ارائه می کنیم.
اکبر شــوکت در مورد همســان سازی حقوق 
بازنشســتگان گفت: مدیرعامل ســازمان تأمین 
اجتماعی پیگیر همسان سازی حقوق بازنشستگان 
اســت اما با توجه به اینکه همسان سازی ساالنه 
حدود هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد به 
همین دلیل امکان اجرای آن در یک سال و قطع 

شدن در سال بعد و یا دولت بعد نیست.
وی ادامــه داد: به همیــن دلیل فکر نمی کنم 

بتوان قانون همسان سازی را اجرایی کرد.
شوکت با اشاره به اینکه ساالنه 25 هزار میلیارد 
تومان بدهی سهم دولت به تأمین اجتماعی است، 

گفت: البته این اعتبار جدا از بدهی هایی است که 
از سال های قبل انباشته شده است.

عضــو هیأت امنای ســازمان تأمین اجتماعی 
گفت: اگــر دولت بدهی جاری خود را هر ســال 
پرداخت می کرد ســازمان تأمین اجتماعی نیازی 
به دریافت وام های ١500 میلیارد تومانی در ماه با 
بهره ٣5 درصد نبود. به همین دلیل انتظار داریم 
دولت حداقل به وظایــف اولیه خودش در جهت 

پرداخت بدهی های جاری عمل کند.
شوکت تأکید کرد: در حال حاضر پیشنهادی را 
مبنی بر اینکه درصدی از درآمدهای نفتی دولت 
به صورت ثابت به تأمین اجتماعی اختصاص پیدا 
کند تهیه کرده و به زودی به هیأت وزیران ارسال 
خواهیم کرد که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.

وی گفت: البته مشــابه همین پیشنهاد را 5، 
6 ســال گذشــته نیز به دولت فرستاده بودیم که 

متأسفانه اجرایی نشد.

عضــو هیأت امنای ســازمان تأمین اجتماعی 
تأکید کرد که عده ای عنوان می کنند چند میلیون 
بشــکه نفت دولت در اختیار تأمین اجتماعی قرار 
داده شود تا خوراک پتروشیمی ها تأمین شود اما 
با این پیشــنهاد مشکالت تأمین اجتماعی تأمین 
نمی شود و ما نیاز به این داریم درصدی از درآمدها 

به صورت ثابت به ما اختصاص پیدا کند.
به گفته شــوکت، در کشورهای دیگر دولت ها 
در جهت پایداری صندوق های بازنشستگی از هیچ 
کمکی دریغ نمی کنند و فراتر از وظایف خود عمل 
می کنند امــا در ایران دولت به وظایف اولیه خود 

نیز عمل نمی کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه مجلس 
مبنی بر پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از بدهی 
دولت به تأمین اجتماعی در سال جاری عملیاتی 
شده یا خیر، گفت: سال گذشته مبلغی به تأمین 
اجتماعی ندادند و امسال تاکنون شاید در حد دو 

تا سه هزار میلیارد تومان پرداخت کرده باشند.
عضــو هیأت امنای ســازمان تأمین اجتماعی 
ادامه داد: دولت قــول داده بود بدهی های بانکی 
تأمین اجتماعی را تهاتر کند اما این اتفاق علیرغم 
حضور نوبخت در هیأت امنای تأمین اجتماعی رخ 

نداد.
وی گفــت: در مصوبه ویــژه تأمین اجتماعی 
در خصــوص پرداخت 50 هــزار بدهی دولت به 
این ســازمان نمایندگان مجلس با تغییر کلمه ای 
باعث شدند تأمین اجتماعی به اولویت آخر دولت 
برای پرداخت اعتبارات سقوط کند و این موضوع 
به ضرر کارگران و بازنشســتگان شده و باعث شد 

دست دولت برای عدم اجرای مصوبه باز باشد.
شوکت با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ششم 
توســعه دولت باید ظرف 5 سال تمام بدهی های 
خود را به تأمین اجتماعــی پرداخت کند، گفت: 
متأسفانه طی چند سال گذشته این اتفاق رخ نداد 

و به نظر نمی رســد تا پایان برنامه نیز مشکلی از 
سازمان حل شود.

وی گفت: دولت سابق در ٨ سال ٨ مدیرعامل 
تغییر داد و دولت فعلی نیز با روشــی دیگر همان 
راه را ادامــه داد و مطالبات تأمیــن اجتماعی را 
پرداخت نکرد و عالوه بر آن با اجرای طرح تحول 
سالمت باعث شــد ساالنه ١0 تا ١5 هزار میلیارد 
تومان خسارت وارد کند و منجر به تحمیل هزینه 

به تأمین اجتماعی شد.
عضــو هیأت امنای ســازمان تأمین اجتماعی 
گفت: بر اساس حسابرســی های موجود تا پایان 
سال ٩6، ١٩0 هزار میلیارد تومان دولت به تأمین 
اجتماعی بدهکار است و عالوه بر آن در سال ٩7 
و ٩٨ نیــز هر کدام 25 هزار میلیارد تومان بدهی 
جاری به آن اضافه شــده کــه در مجموع میزان 
بدهی های دولــت به بیش از هزار و 200 میلیارد 

می رسد.

فـائـــــو:

40 درصد مردم یمن گرسنه هستند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعام 
کرد که از جمعیت 30 میلیون نفری یمن، 39 
درصد دچار گرسنگی هستند و 85 درصد 

نیز به کمک رسانی نیاز دارند.
سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( 
در جدیدتریــن گزارش تحت عنــوان »وضعیت 
امنیت غذایی در جهان در ســال 20١٩«، یمن را 
دارای بدترین شــرایط در میان کشورهای جهان 

اعالم کرد.
به نوشــته پایگاه خبری انبــاء یمنیه، در این 
گزارش آمده است که میزان گرسنگی در یمن در 

سال های 20١6 تا 20١٨ به ٣٨.٩ درصد رسیده 
است. درصد گرسنگی در بین سال های 2004 تا 

2006 کمتر از این میزان و ٣0.١ درصد بود.
طبق این گزارش، ٨5 درصد ساکنان یمن نیاز 
فوری به کمک رسانی دارند. این گزارش همچنین 
نشان می دهد میزان گرسنگی در کشورهای عربی 

که درگیر جنگ هستند افزایش یافته است.
این نهاد بین المللی همچنیــن اعالم کرد که 
٨20 میلیون نفر در سرتاســر جهان دچار مشکل 
گرسنگی هستند. عالوه بر یمن، کشور عراق با 2٩ 
درصد، سودان با 20.١ درصد، اردن با ١2.2 درصد 
و لبنان با ١١ درصد گرســنگی شرایط ناگواری را 

در میان کشورهای عربی دارند.
سازمان فائو سه شــاخص »کم غذایی«، »کم 
وزنی« و »مرگ و میر کودکان زیر پنج ســال« را 

در بررسی های خود مورد سنجش قرار می دهد.
»محمد علــی الحوثی« رئیس شــورای عالی 
انقالب یمن روز شــنبه گذشــته در نشستی در 
خصــوص گرســنگی در یمن گفت کــه ائتالف 
سعودی بخش بهداشتی یمن را به اشکال مختلف 
هدف قرار می دهد و طرفی که در یمن گرسنگی به 
راه انداخته، آمریکاست. کارشناسان سازمان ملل، 
یمن را صحنه بزرگترین بحران بشــری در جهان 
توصیف می کننــد. 22 میلیون نفر که 75 درصد 

جمعیت یمن هستند، نیازمند نوعی کمک رسانی 
و حمایت بشردوســتانه هستند. از این میان، 4.٨ 

میلیون نفر نمی دانند وعده غذایی بعدی شــان از 
کجا تأمین خواهد شد.

کسب عنوان سومی، کارشناسان را به آینده کشتی همدان امیدوار کرد
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت کشــتی 
سومی  عنوان  کســب  گفت:  همدان  اســتان 
تیم کشــتی آزاد همدان در مسابقات 9 جانبه 
تهران، کارشناسان را به آینده کشتی در استان 

امیدوار کرد.
حمیدرضا یــاری با بیان اینکه اردوی بسترســازی 
تیم ملی کشتی آزاد نونهاالن روز گذشته در همدان به 
پایان رسید، اظهار کرد: این اردو به مدت یک هفته و به 
درخواست هیأت کشتی استان به میزبانی همدان و در 

خانه کشتی برگزار شد.
وی افــزود: در ایــن اردو ٣٨ کشــتی گیر نونهال از 
سراسر کشور حضور داشتند و ١2کشتی گیر برتر استان 
نیز در این رده ســنی در اردو شرکت کردند و زیر نظر 

مربیان تیم ملی به تمرین پرداختند.
رئیس هیأت کشتی استان همدان با اشاره به اینکه 
تــورج ظفری چهره مطرح کشــتی اســتان به عنوان 
سرپرست در این اردو حاضر بود، گفت: ظفری با اذعان 
به روند رو به رشد کشتی استان، از میزبانی خوب هیأت 

کشتی ابراز رضایت کرد.
وی عنــوان کرد: هیأت کشــتی بــرای بازگرداندن 
ورزش اول اســتان به دوران اوج خــود تمرکزش را بر 
روی استعدادیابی گذاشته و برگزاری این اردو و سرشاخ 
شدن کشتی گیران همدانی با ملی پوشان نونهال باعث 
شد تا از سطح کیفی و کمی آینده سازان کشتی استان 

اطالع بیشتری کسب کنیم.
یاری با اشــاره به اینکه کشتی همدان در گذشته از 
عدم وفاق و همدلی ضربه خورده اســت، تصریح کرد: از 

زمان قبول مسؤولیت در هیأت بخش عمده ای از تمرکزم 
را برای بازگرداندن همدلی بین جامعه کشــتی اســتان 
گذاشــتم و امروز همه بزرگان کشــتی همدان دست به 

دست هم برای ارتقای ورزش اول استان در تالشند.
وی با بیان اینکه کشــتی همدان روند رو به ر شدی 
را در چند ماه اخیر پشت سر گذاشته است، تأکید کرد: 
دو اتفاق بی ســابقه در یکی، دو ماه اخیر باعث شــد تا 
کارشناسان نسبت به آینده کشتی همدان امیدوار شوند.

یاری افزود: اتفاق اول کسب عنوان سومی تیم کشتی 

آزاد همدان در مســابقات ٩ جانبه تهران بود که سبب 
شــد تیم همدان در این مسابقات پس از تیم های ملی 

الف و ب جوانان رتبه سوم را به خود اختصاص دهد.
وی با اشــاره بــه اینکه تیم کشــتی آزاد همدان با 
شکست تهران و مازندران در این مسابقات سنت شکنی 
کرد، گفت: در مســابقات انتخابی تیم ملی امید نیز در 
بخش تیمی تیم کشتی آزاد استان همدان نایب قهرمان 

مسابقات شد.
وی عنوان کــرد: در بخش انفرادی این مســابقات 

هم دانیال شــریعتی نیا قهرمان، جالل خدابنده لو نایب 
قهرمان و سجاد چهاردولی سوم شد و سه کشتی گیر نیز 

عنوان پنجمی را کسب کردند.
یاری با اشاره به اینکه آمار کشتی گیران سازمان یافته 
اســتان رو به افزایش است، تأکید کرد: با این حال باید 
تعداد کشتی گیران سازمان یافته استان به ١0 هزار نفر 
برســد و امیدواریم خانواده ها مثل ســال های گذشته 
فرزنــدان خود را بــرای فعالیــت در ورزش ملی ایران 

ترغیب و تشویق کنند.

ایران و جهان
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فرهنگ شهروندی

 گزارش می دهد

بانوان خانه دار 
محور مدیریت پسماند و تفکیک زباله ها

هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروندی: یکی از 
مسائل مهم در تفکیک زباله و مدیریت پسماند 
همکاری و همراهی بانــوان در تفکیک زباله در 
منزل، کاهش زباله تولیدی و... اســت، هر بانوی 
همدانی می تواند با کسب اطاعات بیشتر در این 
خصوص یاریگر مدیریت شهری در تفکیک زباله 

و مدیریت پسماند باشد.
زنان یکی از محورهای اساســی در هر خانواده ای 
هستند که نقش بسیار مهمی در ایجاد محیطی سالم 
و بهداشتی دارند تا اعضای خانواده در سالمت در کنار 
یکدیگــر زندگی کنند و از طرفــی زنان نقش مهمی 
در خــارج از خانواده در تمام ســطوح جامعه به ویژه 

مدیریت شهری ایفا می کنند.
تحقیقات اخیر درباره شهرســازی و برنامه ریزی و 
توسعه شهری نشــان می دهد که بهترین راهکار برای 
مواجهــه با چالش هــای اصلی موجــود تقویت منابع 
اجتماعی و سرمایه های انسانی است و نه تنها ساختن 

فیزیکی ساختمان ها.
راهبرد بازسازی شهر از بهبود پیوستگی اجتماعی 
تقویت ارتباطات مردمی و مشــارکت فعال شهروندان 
در جامعــه بهره بــرده و به جای تمرکــز بر اکولوژی 
فیزیکی شــهرها و محله ها بر بوم شناســی اجتماعی 
آنها متمرکز شــده اســت محله محوری، مشــارکت 
شهروندان، زیرساخت ها و افزایش توانمندی مدیریتی 
در اداره شــهر یک راهبرد مهــم در ارتباط با تدوین 

سیاست هاست.
با فرایند درگیر کردن شــهروندان در ســاختمان 
جامعه خود می توان محله ها را زنده و پویا نگه داشت، 
هنگامــی که یک محله به جای آنکه محصول یک میز 
طراحی مهندسی یا اتاق سیاستگذاری باشد از طریق 
یک فرایند جامعه محور طراحی شــده و توسعه یافته 
باشد نتایج حاصل به ویژه برای زنان فوق العاده سودمند 

خواهد بود.
* بدیهی است زنان بیشترین نقش را به عنوان 
فعال در جوامع  یا مشــارکت کنندگان  رهبران 
می کنند  ایفا  شــهری  محات  مانند  کوچک تر 
و زنان نقش اساســی در پیوســتگی اجتماعی 
برای  به ویژه  این نوع پیوستگی  محلی را دارند، 
دستیابی به طرح اجتماعی و مدیریت موفق در 

جوامع ضروری است.
زنــان بیشــترین نقــش را به عنــوان رهبــران یا 
مشــارکت کنندگان فعال در جوامــع کوچک تر مانند 

محالت شهری ایفا می کنند.
به عبارت دیگر می توان گفت زنان نقش اساسی در 
پیوستگی اجتماعی محلی را دارند، این نوع پیوستگی 
به ویژه برای دســتیابی به طــرح اجتماعی و مدیریت 
موفق در جوامع ضروری اســت، زنان به عنوان مدیران 
خانه در جوامع کوچک نقش اساســی در همبستگی 

اجتماعی خانواده و محله دارند.

* زنان عمومًا زمان بیشتری نسبت به مردان 
به کار در داخل و اطراف منزل اختصاص می دهند

زنان عموماً زمان بیشــتری نسبت به مردان به کار 
در داخــل و اطراف منزل اختصاص می دهند، بنابراین 
به دلیل تجارب روزانه شان به دانش و بینش عمیق تری 
از آنچه برای ســاخت محیط مورد نیاز اســت دست 
می یابند، زنان می توانند در عرصه های مختلف شهری 
مانند طراحی فضاهای عمومی، زیرساخت ها و خدمات 

مورد نیاز همه اعضای جامعه دخالت داشته باشند.
چنانچه زنــان نه تنها با مشــارکت فعاالنه بلکه با 
ایفای نقش محوری خود در عرصه مدیریت شــهری 
حضور یابند توسعه شــهری طوالنی مدت، جامع تر و 

پایدارتر خواهد بود.
* تجربه نشان داده اســت که درگیر شدن 
عمومًا  محلی  در سیاســت های  زنان  رهبری  و 
موفقیت  در  عمده  پیشــرفت های  نشان دهنده 
افراد و کارآمدی سیاسی  مشــارکت اجتماعی 
است، زیرا زنان به ابعاد نیازهای همه گروه ها در 

اجتماع توجه می کنند.
به  طور کلی تجربه درگیر شــدن و رهبری زنان در 
سیاســت های محلی عموماً نشان دهنده پیشرفت های 
عمده در موفقیت مشارکت اجتماعی افراد و کارآمدی 
سیاســی است، زیرا زنان به ابعاد نیازهای همه گروه ها 
در اجتماع توجه می کنند و صرفاً به دیدگاه و تمایالت 
اعضــای قدرتمند و مؤثر جامعه محدود نمی شــوند و 
اغلب در پــی ایجاد ارتباط و تعامــل بین بخش های 

مختلف اجتماعی، فرهنگی و... در اجتماع هستند.
* بانوان خانه دار نقش مهمی در مدیریت پسماند و 

تفکیک زباله ها دارند
از ســویی دیگر زنان و به ویژه بانوان خانه دار نقش 
مهمی در مدیریت پســماند و تفکیک زباله ها و کمک 
به مدیریت شــهری در این زمینه ایفا می کنند و نقش 
مدیریت زباله ها و پســماندها در منزل توســط زنان 

خانه دار اهمیت ویژه ای دارد.
بر اســاس آمار های اعالم شــده، به طور میانگین 
روزانه هر فرد در جهان 250 تا ٣000 گرم زباله تولید 
می کنــد اما در ایران هر فرد روزانــه به طور میانگین 

600 گرم زباله تولید می کند.
تولید زبالــه  چه در خانه و چــه در جامعه فضای 
بســیاری را اشــغال کرده و تبدیل به منشأ بسیاری 
از بیماری ها می شــوند؛ چرا که تنها چند کیلوگرم از 
زباله های متعفن می توانند ســبب شیوع بیماری های 
بسیار خطرناک شود و در صورتی که با همین روند به 
تولید زباله ادامه دهیم، فرزندان آینده ما هیچ امیدی 

برای داشتن یک زندگی سالم نخواهند داشت.
* تنظیم نحــوه خرید و چگونگی مصرف در خانه 
به عهده زنان اســت، زنان خانه دار بــه عنوان مربی، 
فرهنگ ساز نسل آینده و سرانجام به عنوان پیونددهنده 
کودکـان به خانه و جامعه می تواند نقش بسیار مهمی 

در تغییر الگوی مصرف و در نتیجــه کاهش آلودگی 
داشته باشند.

بنابراین کاهــش تولید میــزان زباله های تولیدی 
توســط ما اهمیت بسیاری دارد، راه های بسیاری برای 
مدیریــت زباله ها وجود دارد که زبالــه کمتری تولید 
کنیم تا در نتیجه زباله کمتری در دل زمین دفن شود.

زنان خانه دار نقش بســیار پررنگــی در مدیریت و 
کنتــرل زباله ها در خانه دارند که می توانند بســیاری 
از زباله هــای تولیــدی را در منــزل تفکیک کنند که 
این مســئله می تواند عالوه بر صرفه جویی در زمان، با 
استفاده از بازیافت آن ها از نظر مالی و کمک به حفظ 

منابع محیط زیست بسیار سودمند باشد.
مواد بازیافتی شــامل کاغذ، مقوا، ظروف شیشه ای، 
بطری های پالســتیکی، خرده فلــزات، پارچه یا حتی 
روغن موتور، باتری، چوب و گوشی های خراب موبایل 
می شود و خواه و ناخواه تولید زباله بخشی جدانشدنی 
از زندگی است اما با انجام برخی موارد می توان تولید 
زباله های خانگی را به بهترین شــکل مدیریت کرده و 

به حداقل رساند.
یک زن خانه دار که به عنوان مدیر منزل محسوب 
می شود و در واقع بســیاری از مسائل منزل و به ویژه 
خرید مواد غذایی و بسته بندی زباله ها در منزل را در 
دســت دارد می تواند با انجام یک سری از نکات نقش 
قابــل توجهی را در مدیریت زباله هــا و تفکیک آنها و 
به تبع آن در دفع پســماندها و سالم سازی محیط و 

توسعه مدیریت شهری ایفا کند.
یک زن خانه دار می تواند بــا مدیریت خرید، زباله 
کمتــری را به خانــه بیاورد؛ اگر محصــوالت تولیدی 
بادوام ترخریــد شــود و در برنامه ریــزی روزمــره از 
محصوالت بادوام تر اســتفاده کنند، مدت اســتفاده از 

آن ها طوالنی تر می شود.
این گونــه محصوالت به عنوان مــواد دور ریختنی، 
دیرتر وارد جریان پسماند شــهری می شوند، و بدون 
شــک نقش زنان در انتخاب اجناس بادوام بسیار مهم 
است؛ به طور مثال وقتی که خانم خانه داری به خرید 
می رود باید دقت کند که چه میزان از بسته بندی هایی 
که خریداری می کند قابل بازیافت هستند، مثال خرید 
یک ظرف شــوینده بزرگ ضمن اینکه فرد را از خرید 
چند شــوینده کوچک بی نیاز می کند، از نظر استفاده 

نیز مقرون به صرفه تر است.
* زنان می توانند در مدیریت تولید زباله و با 
کاهش دادن آن و یا با انجام تفکیک زباله نقش 
مهمی در سالم سازی محیط و کمک به مدیریت 

شهری داشته باشند
بانوی خانه دار همدانی در همین زمینه و در گفتگو 
با خبرنــگار هگمتانه بــا تأکید بر اینکــه امروز زنان 
نقــش مهمی در زوایای مختلــف جامعه دارند، اظهار 
کرد: امروزه زنان می توانند نقش مهمی در بخش های 
مختلف یک جامعه داشته باشــند که می تواند شامل 

کمک به مدیریت شــهری یــا صرفه جویی در مصرف 
انرژی یا ســالم سازی محیط و یا حتی مدیریت محله 

و... باشد.
زینب رنجبر کرمی در ادامه ســخنانش با بیان این 
مطلب که زنان بــه عنوان مدیریت منزل نقش مهمی 
در تربیت نســل آینده و فرزندان خــود دارند، افزود: 
کودکان بیشــتر زمان خود را با مادر خانه می گذارند و 
به همین نوع رفتار مادر در مورد هر مسئله ای می تواند 

نمونه و الگویی برای فرزندانش باشد.
وی بــا بیان این مطلــب که یکــی از وظایف هر 
مادری کمک به سالم سازی محیط برای نسل آینده و 
فرزندان خود است، گفت: به طور مثال زنان می توانند 
در مدیریت تولید زباله و با کاهش دادن آن یا با انجام 
تفکیک زبالــه نقش مهمی در سالم ســازی محیط و 

کمک به مدیریت شهری داشته باشند.
شــهروند همدانی ابــراز کرد: به طــور مثال زنان 
می تواند با کاهش زباله هــای دور ریز، تأثیر مثبتی بر 

کاهش میزان زباله تولیدی خود داشته باشند.
رنجبر کرمی بــا بیان اینکــه استفاده از کاالهای 
یکبارمصرف به دلیل هزینه گزاف، بار گرانی بر اقتصاد 
خانواده می گــذارد، بیان کــرد: مصرف این گونه مواد 
ضمن آنکه تولید مواد زائــد را افزایش می دهــد، به 

محیط زیست نیز آسیب می رساند.
وی با اشاره به اینکه بـا کـاهش مـصرف کاالهـای 
یک بارمصــرف عالوه بر اینکه موجب حفاظت محیط 
تا حـد  را  تولیدی  زیست می شــویم، حجم ضایعات 
زیـادی کـاهش می دهیــم، گفت: به عنوان مثال من 
وقتی به خرید می روم به همراه خود ســبد یا ســاک 
خریدی برمی دارم تا کیســه یک بار مصرف اســتفاده 

نکنم.
شهروند همدانی در ادامه اضافه کرد: هنگام خرید 
ســعی می کنم تا حد امکان چیزهایی را که می شــود 
بازیافت کرد خریداری کنم یا اینکه اجناس باکیفیت و 

بادوام را تهیه می کنم.
وی با اشاره به اینکه نحوه استفاده وسایل در منزل 
هم بر میزان تولید زباله تأثیرگذار است، بیان کرد: باید 

سعی کنیم به جای دور انداختن وسایل شکسته آن ها 
را تعمیر کنیم یا اینکه وسایل غیرضروری خودمان را 

که به آن ها نیاز نداریم بفروشیم یا اهدا کنیم.
بانــوی همدانی اظهار کرد: از وســایل خودمان تا 
حد امکان دوباره اســتفاده کنیم و استفاده چندباره از 
وسایل می تواند نقش بســیار مؤثری در کاهش تولید 

زباله های خانگی داشته باشد.
وی با تأکید بر ایــن موضوع که باید از نایلون های 
خرید تــا حد امکان چند مرتبه اســتفاده کنیم، ابراز 
کرد: ظروف و بطری های پالســتیکی را مجدداً مورد 
استفاده قرار دهیم و یا از کودکان خود بخواهیم که در 

مصرف کاغذ صرفه جویی کنند.
ایــن بانوی خانه دار همدانی در ادامه ســخنانش با 
اشاره به تولید زباله های  تر در هر منزلی اظهار کرد: ما 
خود می توانیم میوه ها و سبزی های را بازیافت کنیم و 
بازیافت و تولید کمپوست از بازمانده سبزی ها و میوه ها 
می تواند به میزان محسوسی تولید زباله های خانگی را 
کاهش دهد و تولید کود خانگی عالوه بر سادگی برای 
باغچه هایتان مفید است، این کمپوست ها طبیعی بوده 

و غذای کاملی برای خاک باغچه ها هستند.
شهروند همدانی اذعان کرد: به طور مثال می توان 
از تفاله های چای و قهوه، پوســت میوه ها و سبزی ها، 

پوست تخم مرغ و... کود خانگی تهیه کرد.
* تفکیــک زباله ها در منــزل و قرار دادن 

زباله های خشک و  تر در کیسه جدا
رنجبر کرمی در ادامه سخنانش به تفکیک زباله ها 
از مبدأ نیز اشــاره و بیان کرد: یکی دیگر از مســائلی 
که خانم ها باید بدان توجــه کنند تفکیک زباله ها در 
منــزل و قرار دادن زباله های خشــک و تر یا زباله های 
قابل بازیافت در کیسه های زباله جدا است که می تواند 

کمک شایانی به مدیریت پسماند شهری کند.
وی نکته دیگر را ســر وقت قــرار دادن زباله ها در 
بیرون از منزل و حمل آن توســط مأموران شهرداری 

دانست.
وی با اشــاره به این مطلب که زنان خانه دار نقش 
مهمی در مدیریت و مصرف انرژی دارند، افزود: امروز 

با توجه به اطالع رســانی هایی که انجام شده می دانیم 
کــه همدان بــا کمبــود آب روبرو اســت؛ بنابراین با 
مدیریــت مصرف آب و بــرق و... می توانیم در مصرف 

آب صرفه جویی کنیم.
خانم رنجبر کرمی در بخش دیگری از سخنانش به 
خبرنگار هگمتانه گفت: حتی زنان به عنوان کسی که 
به مشــکالت مختلف محله یا آپارتمان و محل زندگی 
خود آگاه اســت می توانند مدیریت شــهری را در این 

زمینه هم کمک کند.
وی با اشــاره به مشارکت شــهروندان در مدیریت 
محالت بــه عنوان جــزء کوچکی از جامعه شــهری 
گفت: چه بسا بســیاری از مشکالت محالت می تواند 
با همکاری و مشــارکت شهروندان آن محله حل شود 
که زنان در این زمینه می توانند نقش کلیدی داشــته 

باشند.
شــهروند همدانی با بیان اینکه امروز فعالیت زنان 
در عرصه های مختلف گســترده شــده است و حتی 
زنان خانه دار هم در عرصه های مختلف جامعه فعالیت 
می کنند، عنــوان کرد: هر چند امروزه آگاهی زنان در 
حوزه های مختلف افزایش یافته اســت اما برای ورود 
بهتر و بیشــتر زنان در مدیریت شهری و کمک به آن 
در حیطه های مختلف باید آموزش های شــهروندی در 

این زمینه انجام شود.
وی در ایــن خصوص تصریح کرد: صدا و ســیما و 
رســانه ها و... می تواند در افزایش مشــارکت بانوان در 
مدیریت شــهری نقش مهمی ایفا کنند؛ چرا که یکی 
از مخاطبــان اصلی برنامه های تلویزیونی زنان خانه دار 

هستند.
با این تفاســیر و بــا توجه به اهمیــت و جایگاه 
نقــش زنان در مدیریت شــهری و مشــارکت آن ها 
در حوزه هــای مختلف به ویــژه در تفکیک زباله و 
در  آموزش های شهروندی  نباید  پســماند،  مدیریت 
این حیطه را را از نظر دور داشت که دستگاه های و 
ســازمان های مختلفی به غیر از شهرداری می توانند 
در ایــن زمینه فعالیــت کنند مانند رســانه ملی و 

مردم نهاد. سازمان های 

توانمندسازی زنان 
در مشارکت های شهروندی

زهرا ذوالفقاری

برخــی تحقیقات نشــان دهنــده این اســت که شــیوه های 
شهروندســازی چه به لحاظ سیاسی و چه اجتماعی و چه به لحاظ 
فرهنگی، با توجه به جنسیت متفاوت است که در این میان افزایش 
و جلب مشــارکت های زنان بــه عنوان یک شــهروند خوب برای 
ســاختن یک شهر خوب با مردان متفاوت بوده و نیازمند روش های 

متفاوتی جدا از مردان است.
آموزش می تواند در ارتقای مشــارکت مدنی مســؤوالنه زنان و 
ارتقای فعالیت آنهــا در جهانی صلح آمیزتر نقش مؤثری ایفا کند و 
بر همین اساس دولت ها تشویق شده اند که راهبردها و اقداماتی در 
سطوح ملی و بین المللی برای ارتقای آگاهی زنان در زمینه اهمیت 

مشارکت مدنی مسؤوالنه پیش بینی کنند.
در ایــن رابطــه تأکید ویژه ای بر مشــارکت زنــان وجود دارد، 
زیرا حمایــت از جنبش ها و فعالیت زنان متضمن فراهم  ســاختن 
فرصت های جدید برای حضور و مشارکت این گروه از افراد اجتماع 

است که نقش تعیین کننده ای در هر جامعه دارد.
فعالیــت زنان در جوامــع مختلف از اهمیت زیــادی برخوردار 
اســت؛ چراکه بدنه اجتماع را در طول زمان دچار تحوالت عمیقی 
در عرصه هــای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاســی می کنند 
همچنین تأثیری مســتقیم بر خانواده به عنوان هســته مبنایی و 

اولیه اجتماع دارند.
در ســال های اخیر، تالش بســیاری از ســوی نهادهای ملی و 
بین المللی برای جلب مشــارکت زنان در حوزه های مختلف اجتماع 
صورت پذیرفته تــا ضمن همراه کردن جنبش هــای زنان با هدف 

مدنظر خود، از آن نهایت بهره برداری را به عمل آورند.
جلب مشارکت زنان در حیطه مدیریت شهری یکی از حوزه هایی 
است که باید برای داشــتن مدیریت شهری بهتر و یک شهر خوب 
صــورت بپذیرد و برای رســیدن به این هدف نقــش آموزش های 
شــهروندی بسیار تأثیرگذار بوده و هســت، آموزش زنان در کمک 
به مدیریت شــهری و نحوه کمک یا نقش زنان در مدیریت پسماند 
به عنوان یکی از زیرســاخت های مهم در توســعه پایدار شهری و... 
نکته ای اســت که باید آن را ضروری دانست و این آموزش می تواند 
به طرق مختلف و با همکاری نهادها و سازمان های مختلف در کنار 

شهرداری انجام پذیر باشد.
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کاریکلماتور

ماه خجالتی
کاریکلماتــور نثر اســت. بازی زبانــی دارد تا 
بتواند گفتنی هــا را دیدنی کند. کاریکلماتور طنز 
دارد و از نظــر معنایــی، صراحــت دارد. از چند 
معنایی واژه ها ســود می برد. کاریکلماتور، معموال 
از بدیهیــات و روزمره هــا و دم دستی هاســت. 
سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد. 
اما می شــود نمونه هایی در نثر و نظم از آن پیدا 
کرد. در این ستون جمالتی به سبک کاریکلماتور 

آورده شده است.
ماه خجالتی پشت ابر پنهان شد.

حسود به سایه خودش حسادت می کرد.
آن قدر خسیس بود که لبخندش را هم از 

دیگران دریغ می کرد.
ابر برای صرفه جویی در مصرف آب، باران 

را نم نم می فرستد.
آن چه کــه آفتاب زندگی مــان را ابری 

می کند، روزمر گی است.
برای  لبخند  از  هیچ راهــی مطمئن تــر 

نزدیکی آدم ها به یکدیگر وجود ندارد.

دلنوشته

مرداد من
اعظم مهری

بعدازظهر خواب آلوده
البه الی شمیم گلهای ناز

کنار شاخ و برگ های نیلوفر
میان خنکای نسیم و حرم گرما

بادبادک خواب بر بال ابر
سبد سبد سیب های گالب
پاهای گرما در خنکای رود

سر برشانه ی چمن زار
عطر ریحان تازه چیده شده
عطر جادوی برگ های گردو

سایه آفتاب های درختانه دیوار های شمشاد
گیالس های شاد دست در دست لبخند

شاتوت های مست و بی پروا
شمعدانی در رقص فواره ها

مرداد من با نفس های آلبالویی
و اینک باغ های تابستان!

امام صادق)ع( فرمود: 

شیطان از مرگ هیچ کدام از 
مؤمنان مانند مرگ "مؤمن فقیه" 

شاد نمی شود.
کافی، ج1، ص38

مست تو  بوی  هب  آشفته ام  تو  موی  هب  هستچنان  عالم  دو  رد  هچ  ره  از  خبر  نیستم  هک 

نمی باشد رب  دیده  کسم  روی  هب  بشکستدگر  آزری  بت اهی  همه  من  خلیل 

خیال دست  ز  نمی باشدم  خواب  بستمجال  آشنایان  رب  نشاید  سرای  رد 

گرفتاریست کجا  ره  طلبد  قفس  جسترد  نخواهم  زنده ام  ات  تو  کمند  از  من 

مکنید نصیحتم 
زبرگان  و  هک اختیار من از دست رفت و تیر از شسترباردان 

سعدی دیده  باران  ز  کنید  ویپستحذر  دگر  یک  هب  چون  شود  سیل  قطره  هک 

بود ردیغ  ولی  ربدن  تو  انم  است  دستخوش  هب  دست  ربد  بخواهند  هک  سخن  این  رد 
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4 قیمـت هر گرم طال , 1 7 2 , 0 0 0
42,940,000 قیمت تمام سکه
23,180,000 قیمت نیم سکه
15,090,000 قیمت ربع سکه

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

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.

123,000دالر 
140,920یورو 
155,970پوند 
18,210یوان

21,990لیر ترکیه

روز بازدید اصحاب رسانه از شرکت فرآورده های گوشتی در همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ای مسؤول مراقب باش اگر بلغزی 
و دیگران را منحرف کنی گناه همه 

به پای تو نوشته می شود
در قرآن مجید آمده است: به تحقیق گرامی ترین شما نزد 

پروردگار باتقواترین شماست.
رسول اعظم اسالم)ص( فرموده اند: حقیقت تقوا این است که 
آنچه نمی دانی بیاموزی و به آنچه به درستی می دانی عمل کنی.

حکایت: ابوحنیفه )از حاکمــان( روزی از کوچه ای عبور 
می کرد مشــاهده کرد که پای نوجوانی تــوی گل رفته و در 
همان حال ایســتاده او به نوجوان گفــت: مراقب باش در گل 
فرو نروی و یا نیفتی. نوجوان که ابوحنیفه را می شناخت پاسخ 
داد: اگر من بیفتم خیلی چیز مهمی پیش نمی آید شما مراقب 
باش که اگر پای تو بلغزد و بیفتی عده  زیادی به لغزش کشیده 
می شــوند و گناه همه آنان به حســاب تو نوشته می شود که 

ابوحنیفه با شنیدن این کالم زیبا به گریه افتاد.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

رازونیاز

تو

الهی چون از یافت تو سخن گویند
از علم خویش بگریزم

بر زهره خویش بترسم
در غفلت آویزم نه در شک باشم

اما خویشتن در غلطی افکنم
تا: دمی برزنم! الهی آن را که نخواستی

چون آید؟ و او را که نخواندی
کی آید؟ ناخوانده را جواب چیست؟

و ناکشته را عذاب چیست؟
تلخ را چه سود،

گرش آب خوش درجوار است؟
و خار را چه حاصل

از آنکه بوی گل در کنار است؟
آری نسب، نسب تقواست
و خویشی، خویشی دین!

برگرفته از مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری

قبول نکردن وضع موجوِد زندگی انسان 
و تالش برای رسیدن به وضع مطلوب

ما  امروز  هگمتانه، گــروه فرهنگی: 
انتظار فرج داریــم. یعنی منتظریم که 
و  بیاید  عدالت گستری  قدرتمند  دست 
این غلبه ی ظلم و جور را که همه  بشریت 
را تقریبًا مقهور خود کرده است، بشکند 
و این فضای ظلم و جور را دگرگون کند 
و نسیم عدل را بر زندگی انسانها بوزاند، 
تا انسانها احساس عدالت کنند. این نیاِز 
همیشگی یك انسان زنده و یك انسان 

آگاه است؛ انسانی که سر در پیله  خود 
زندگی خود دل خوش  به  باشد،  نکرده 

نکرده باشد.
انســانی که بــه زندگی عمومی بشــر با 
نــگاه کالن نــگاه می کند، به طــور طبیعی 
حالت انتظار دارد. این معنای انتظار اســت. 
انتظار یعنی قانع نشــدن، قبول نکردن وضع 
موجوِد زندگی انســان و تالش برای رسیدن 
به وضع مطلوب، که مســلّم است این وضع 

مطلوب با دست قدرتمند ولی خدا، حضرت 
زمان  حجت بن الحســن، مهــدی صاحــب 
)صلوات اللَّ علیه و عّجل اللَّ فرجه و ارواحنا 

فداه( تحقق پیدا خواهد کرد.
باید خود را به عنوان یک سرباز، به عنوان 
انسانی که حاضر است برای آنچنان شرائطی 

مجاهدت کند، آماده کنیم.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار 
مختلف مردم  در روز نیمه  شعبان 1387/05/27

بارش بارقه های پُرحجم امید
هگمتانه، گــروه فرهنگی: بیانّیه  گام دوم 
انقالب، با ســاخت و نظام ارزشــهای جامعه 
ارتبــاط تنگاتنــگ و دوســویه ای دارد؛ از 
سویی بر ســاخت اجتماعی و مسائل واقعی 
جامعه و در امروز و فردا تأثیرگذار است و از 
سوی دیگر برآمده و تأثیرپذیر است از بافت 
اجتماعی و تاریخ گذشــته و دیروز انقالب. 
بــر این اســاس، تحلیل کارکردهــا و تأثیر 
ایــن بیانّیه بر اکنــون و آینده، از نکات مهم 
و متناســب با مقوله  جامعه پذیری این بیانّیه 
خواهد بود؛ به سخنی دیگر اینکه این بیانّیه 
چه ظرفیتهایی دارد و با تمهید شرایطی چه 
ضعفهایی از جامعه شناسایی و رفع می کند و 

چه افق هایی را فراروی ما می گشاید.
حرفهــای اصلــی ایــن بیانّیــه، تکرار و 
تأکید بر حرفهای اصلی و مبنایی گذشــته  
انقالب اســالمی اســت. بر همین اســاس 
»تجدیدنظرپذیر  اســالمی  انقالب  که  است 
و اهــل انفعال نیســت.« و »به هیچ بهانه ای 
از ارزشــهایش که بحمدالّل بــا ایمان دینی 
مردم آمیخته اســت، فاصلــه نمی گیرد.« و 
»از نظریّــه  نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.« 
داللِت این گزاره ها حاکی از لزوم اســتقامت 
بر ایماِن گذشــته تا اکنــون و تثبیت نظریّه  

نظام انقالبی است.
مضامیــن و محورهــای موضوعــی این 
بیانّیــه را می تــوان از گذشــته های دور در 
اندیشــه  انقالب اســالمی کاوید و بازُجست. 
جای جای این بیانّیه برخاســته از نظریّه ها و 
بیانات متعّددی اســت که از سالیان گذشته 
تا اکنون، از زبان رهبر انقالب به دســت ما 
رســیده اســت. از زاویه  دیِد خواننده، باید 
این بیانّیه را در بافتار متون گذشــته  انقالب 
اســالمی خواند و در آن با تعّمق نگریست؛ 
و از زاویــه  دیِد گوینده، ایــن بیانّیه ناظر به 
انســجام داللتهــای درونی نظام و ســامانه  
فکری گوینده  آن اســت. به سخن دیگر، با 
مبنا قرار دادن این بیانّیه، اینگونه نیست که 
مــا با تعارضهای مفهومی و مضمونی در یک 
اندیشه سینه به  ســینه شویم، بلکه گذشته  
اندیشه  رهبر انقالب، مدام در تأیید انگاره ها 

و نظریّه های پسین است؛ سیری تدریجی و 
استکمالی در نظام اندیشه که با حفظ مبانی 
و اصول به امروز رســیده است و طرحی نو 

درباره  فردایی دیگر می گشاید.
و  زمــان  مقولــه ی  بــه  عمق بخشــی 
تمّدنی  بلندمّدت در حرکت  افق گشایی های 
جامعه، کارکرد دیگر و مهّم این بیانّیه است؛ 
توّجــه واقع بینانه به شــرایط واقعی امروز و 
ترســیم آینده ای که »مــا می توانیم« بدان 

دست یازیم.
ناامیدی، ُرویه  دیگر فراموشی آینده است. 
جامعه ای کــه به بارش بارقه هــای پُرحجم 
امید آراسته اســت، زماِن آینده  خود را بلند 
و بلندتــر درمی یابد. از همین جا اســت که 
بخش ویژه ای از ایــن بیانّیه معطوف به این 
جمله  طالیی است: »آنچه می گویم یک امید 
صادق و مّتکی به واقعّیتهای عینی است.« و 
مهم ترین تکلیِف ما نیز بر همین نکته بنیاد 
گرفته اســت: »ترس و نومیدی را از خود و 
دیگران برانید. این، نخستین و ریشه ای ترین 

جهاد شما است.«
* بخشی از یادداشت سعید اشیری پژوهشگر و 
نویسنده در تحلیل بیانیه  گام دوم انقالب از زاویه  
تحلیل کارکردها و اثرات گفتمان سازانه و اجتماعی

اطالع نگاشت
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