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روزنامه هگمتانه

انتصاب شایســته جنابعالی در ســمت 
جدید مایــه مباهات ما گردید. از درگاه 
ایزد منــان مزید توفیقات برای خدمتی 
سرشار از شور و نشاط را برایتان مسئلت 

داریم. همواره موفق و موید باشید.

14609

بادامئ محمدرضا  ــدس  مهن ــای  ق آ جناب 
مديرعامل محترم شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان

بیمه پارسیان کد : 503374

بــه عنوان  انتصــاب شایســته جنابعالی 
مديرعامل محترم شرکت شهرک هاي 
صنعتي استان همدان که نشان از لیاقت 
و توانمنــدی شــما دارد را تبریک عرض 
نموده، از خداوند منان توفیق روز افزونتان 

را خواستارم.

14609

بادامئ محمدرضا  ــدس  مهن ــای  ق آ جناب 

شوراي اسالمي شهر و شهرداري همدان

انتصاب شایسته شما عزیزان در سمت هاي جدید که بیانگر توانایي، تعهد،کارآمدي، 
لیاقت و شایستگي  هایتان مي باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند 

منان موفقیت و سربلندي برایتان مسئلت داریم.

مقدم حيدري  ــيد  رش دکتر 
رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي

همدان

بادامئ محمدرضا  مهندس 
مديرعامل محترم شرکت شهرک هاي صنعتي 

استان همدان

آقایان
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تأکید امام جمعه همدان بر انسجام و گسترش 
اتحادیه مجموعه های قرآنی تربیت محور

فرماندار همدان تأکید کرد:
ضرورت به کارگیری افراد کارآزموده
 در دفاتر بیمه روستایی

مدیرکل راهداری استان همدان؛

کارت هوشمند و سوخت 
رانندگان متخلف غیرفعال می شود

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

خبر همدان 5

مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان:
توزیع 25 میلیارد و 800 

میلیون ریال فطریه همدانی ها 
بین نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان همدان 
گفــت: 25 میلیارد و 800 میلیون ریال فطریه 

در استان همدان جمع آوری شد.

عباس صوفی، رئیس جشنواره شهروندان برگزیده:

عمل به وظایف شهروندی
مالک انتخاب شهروندان برگزیده

آغاز ویژه برنامه »جشنواره شهروندان برگزیده همدان« در شب های هگمتانه

پس از یک ماه تعطیلی

سوت دوباره قطار همدان - تهران
خجسته: اگر قطار همدان - تهران تعطیل شود امکان راه اندازی مجدد ندارد

مدیرکل راه آهن غرب کشور: جابه جایی 45273مسافر طی دو ماه از راه آهن همدان
پورمجاهد: در صدد شروع مذاکره با استان ها برای اعزام کاروان های زیارتی

     به عتبات عالیات از خطوط همدان هستیم

مدیرکل جدید تبلیغات اسالمی استان همدان منصوب شد

معرفی حجت االسالم محمدهادی نظیری 
و تقدیر از حجت االسالم دشتکی

رئیس هیأت فوتبال همدان:

به زودی تکلیف تیم پاس مشخص می شود
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روز یادداشت  2

درس گرفتن از گذشته
برای مبارزه با فریب ها

گاهی غفلت چنان گســترده می شود، که 
دنیــا را در چنگال نادانــی و دروغ و تحریف 
فرو می بــرد. امروز در دنیــای ما قدرت های 
نامشــروع و ســتمگر کم نیســتند که برای 
سرکوب حق و حقیقت از هرآنچه دارند بهره 

می گیرند. 

شهرستان 4

فرماندار نهاوند:
نهاوند رتبه نخست 
تولید گشنیز کشور

فرمانــدار نهاوند با بیان اینکــه نهاوند رتبه 
نخست تولید گشــنیز کشور را داراست، گفت: 
سطح زیر کشت گشــنیز در شهرستان نهاوند 

پنج هزار هکتار است.

شهرستان 4

دشت اسدآباد 
میزبان 250 پرنده مهاجر

مدیر حفاظت محیط زیســت اســدآباد از 
حضور بیــش از 250 قطعه پرندگان مهاجر در 
دشت این شهرســتان خبر داد. روح ا... زال پور 
اظهارکرد: ایــن تعداد از پرنــدگان مهاجر در 
تــاالب پیرســلمان، اراضی کشــاورزی دچار 

آبگرفتگی شده و در تصفیه خانه اسدآباد ...

دوستی با همسایه 
در سبک زندگی اسالمی

7احترام به سبک زندگی همسایه ها، رعایت حقوق آنهاست
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خبــر همدان

خبــر

مدیرکل راهداری استان همدان؛
کارت هوشمند و سوخت 

رانندگان متخلف 
غیرفعال می شود

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرکل 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان 
همدان گفت: کارت هوشمند و کارت سوخت 
رانندگانی که در بخش حمل و نقل عمومی کاال 

قوانین را رعایت نکنند، غیرفعال می شود.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، 
مصطفی پناهنده اظهار کــرد: این اقدام با توجه به 
تجمع راننــدگان در محل های غیرمجاز و ایجاد بی 
نظمــی در امر حمل ونقل شهرســتان و به منظور 
هدایــت ناوگان ها به پایانــه کاالی همدان و حذف 
دالل ها و واســطه های مســتقر در اینگونه محل ها 
انجام می شود. وی افزود: با توجه به هماهنگی های 
انجام شــده با دادستان عمومی و انقالب همدان در 
خصوص غیر فعال کردن کارت هوشمند رانندگانی 
که مقررات و قوانین حمل و نقل را رعایت نمی کنند، 
نسبت به شناســایی و غیر فعال کردن ناوگان های 

متخلف اقدام می شود.
مدیرکل راهداری اســتان همــدان در ادامه بر 
نظارت بر اجرای نرخ حمل کاال بر اساس تن کیلومتر 
تأکید کــرد و یادآور شــد: ایــن اداره کل از زمان 
ابالغ نرخ حمل بر اســاس تن کیلومتر، جزء اولین 
استان هایی بود که علی رغم مشکالت فراوان، نسبت 

به محاسبه و اجرای دقیق آن تالش کرده است.
پناهنــده اضافه کرد: بر این اســاس نرخ حمل 
تمامی مســیرها از مبدا شهرســتان های استان با 
هماهنگی تشکل های صنفی مربوط به هر شهرستان 
تهیه و به شکل دفترچه ای در اختیار شرکت ها قرار 
گرفته و در سامانه مدیریت کنترل بارنامه استان نیز 

ثبت شده است.
وی بیان کرد: در این زمینه از بیستم خرداد سال 
جاری صدور بارنامه با توجه به مبدأ و مقصد حرکت 
تنها منوط به درج تن کیلومتر تعریف شده خواهد 

بود، در غیر این صورت بارنامه صادر نخواهد شد.
مدیرکل راهداری اســتان همدان همچنین به 
ایجاد سامانه نوبت دهی در مراکز عمده حمل بار و 
ایجاد یک صف واحد در این زمینه اشاره کرد و گفت: 
این اســتان دارای ســه مرکز مهم تجمع رانندگان 
شامل پایانه کاالی همدان، پایانه سیمان هگمتان در 
شاهنجرین و شرکت حمل ونقل کاالی همدان راه 
الوند در مجتمع فوالد ویان اســت که هم اکنون در 
پایانه کاالی همدان، نوبت دهی بر اساس یک صف 

واحد به شکل نظام مند در حال انجام است.
این مسؤول ابراز کرد: به منظور حمایت و تقویت 
رقابت ســالم بین رانندگان باری کشــور و استان، 
افزایش بهره وری به منظور ارائه خدمات حمل ونقل 
کاالی جاده ای و همچنیــن پرهیز از بومی گری و 
نگاه منطقه ای در مراکز عمده بار و حذف واسطه ها 
از چرخــه حمل ونقل، ایــن اداره کل ضمن انجام 
هماهنگی های الزم با تشــکل های صنفی رانندگان 
و شــرکت های حمل ونقل نسبت به تجهیز و آماده 
سازی زیر ساخت های فنی در مراکز عمده بار استان 
اقدام کرده و به زودی عملیات نوبت دهی مکانیزه در 

تمامی مراکز بار عملیاتی می شود.

آزاد خط 

  حضــور پررنــگ و انتخاباتــی برخــی از 
نامزدهــای احتمالی مجلس یازدهــم در محافل 
عمومی با اســتقبال مردم مواجه نشــده اســت. 
مشکالت اقتصادی کشور و ضعف مجلس فعلی در 
بحث نظارت، باعث دلخوری و نارضایتی مردم شده 
اســت و همین موضوع باعث شده مردم نسبت به 
رفتارهای پوپولیستی این عده واکنش منفی نشان 
دهند و با دقت و حساسیت بیشتری اوضاع و احوال 

انتخابات را پیگیری کنند.
  معــاون برق و انرژی وزیر نیرو اعالم کرده 
تغییر ســاعت کاری ادارات دولتی امسال در هر 
استان بر عهده استاندار گذاشته شده است، از این 
طریق می توانیم زمان ســاعت کار اداری را بهینه 
کنیم، البته ســاعت ادارات تغییــر خواهد کرد و 

کاهش نخواهد یافت.
  قیمت کولرهــای آبی به بهانه تحریم های 
ارزی و در قیاس با سال گذشته بیش از سه برابر 
افزایش یافته است و این در حالی است که تمامی 
قطعات و بدنه این محصول در داخل کشور تولید 

می شود!

روز یادداشت 

درس گرفتن از گذشته
برای مبارزه با فریب ها

اعظم مهری

گاهی غفلت چنان گســترده می شود، که دنیا 
را در چنــگال نادانی و دروغ و تحریف فرو می برد. 
امروز در دنیای ما قدرت های نامشروع و ستمگر کم 
نیستند که برای سرکوب حق و حقیقت از هرآنچه 
دارند بهره می گیرند. قدرت هایی که تمام تالششان 
ســرکوب دانایی و ایمــان و آگاهی اســت. آنان 
ســردمداران ظلم و ستم و تباهی اند و با هر آنچه 
در توان داشته باشند در مقابل راستی و درستی و 

عدالت می ایستند.
امــا دنیــا هیــچ گاه از نیکان و خوبــان تهی 
نمی شــود. در برابر این هیبت های تهی و پوشالی، 
سال هاست ملتی قد راست کرده و با تمام وجود در 
برابر مکر و فریب و نیرنگ و ســتم این ابرقدرت ها 
ایستاده است. ملتی که آرمان بزرگش ایجاد تمّدن 
نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت 

عظمی ارواحنافداه است.
ملتی که در پناه لطف خدا چهل ســال اســت 
انقالبــش را با تمام آرمان هــا و هدف های بزرگ و 
الهیش زنده نگاه داشــته و با گام هایی اســتوار و 
شــناخت و آگاهی به پیش می رود. ایران اسالمی 
در برابر تمام دروغ ها و تحریف ها، حقیقت را فریاد 
می زند و انقالبش را به دور از هر گزندی به جهانیان 

می شناساند.
امیدی به دشمن نبوده و نیست، هرگز دشمن 
قابــل اعتماد نبــوده و نخواهد بود، کشــور ما در 
این ســال ها با اتکا به لطف پروردگار و در ســایه 
رهنمودهــای امــام و رهبرش همــواره در مقابل 
دشــمن ایستاده اســت و خواهد ایستاد. کشور ما 
نگذاشــته و نمی گذارد دروغ ها و فریب ها به جای 
حق و حقیقت بنشــینند و آینده مورد تهدید قرار 
گیرد. ملت ما با ایجاد تمدن نوین اسالمی و طلوع 
خورشید والیت عظمی ارواحنافداه به هدف نهایی 
خود خواهد رسید و جهان را پر از عدالت و حقیقت 

و نور خواهد کرد.
همه ما در راه رســیدن به این هدف بزرگ به 
قدر خود سهم داریم، و باید جلوی غفلت و نادانی را 
بگیریم و با هرآنچه که در توان داریم در راه جهانی 
شدن آرمان هایمان گام برداریم. شناخت گذشته 
و درس گرفتن از آن یکی از بزرگترین آموزه هایی 

است که می تواند حق را پیروز کند.
امروز همه می توانند بــا همت خود در این راه 
تأثیرگذار باشند. داشتن شناخت و بصیرت و آگاهی 
از ارکان رســیدن به این هدف است. همه مسؤول 
دانسته ها و ندانسته های خود هستند پس هر ایرانی 
مسلمان با توسعه گستره دانایی خود و بهره مندی 
از رهنمود های بزرگان انقالب باید در جلوگیری از 
انتشار غفلت و نادانی و در مسیر ساخت تمدن نوین 

اسالمی مؤثر باشد.

تأکیدامامجمعههمدانبرانسجاموگسترشاتحادیهمجموعههایقرآنیتربیتمحور
هگمتانه، گروه خبر همدان: هیأت مؤســس 
تربیت محور  نهاد  اتحادیه ســازمان های مردم 
انقاب اســامی با نماینده ولی فقیه در استان 

همدان دیدار کرد.
آیت ا... حبیب اهلل شــعبانی در این دیدار با تقدیر از 
فعالیت های قرآنی در همدان و حضور گسترده جوانان 
و نوجوانان در جلســات قرآن، تشــکیل اتحادیه برای 
فعالیت های قرآنی تربیت محور و تشکل های اجتماعی 
را مبارک و ضروری و در راستای منویات رهبر انقالب 
و مصداق آتــش به اختیار و تشــکیالتی عمل کردن 

دانست.
آیت اهلل شــعبانی با تأکید بر اینکه تشکیل اتحادیه 
فعالیت های قرآنی موجب هم افزایی و انسجام در امور 
می شــود گفت: با فعالیت مؤثر این اتحادیه هم افزایی 
در زمینه های قرآنی و تربیتی ایجاد می شــود و زمینه 

فعالیت های قرآنی دچار مشــکل اســت بیان کرد: یکی از وی با تأکید بر اینکه ساختار شورای هماهنگی و گسترش خوبی برای تبادل تجربیات فراهم می آید.

مشــکالت ساختاری شورا این اســت که عضوی از برخی 
مجموعه های فعال مردمی در شورا حضور ندارد.

امــام جمعه همدان گفت: راهکار این مشــکل این 
است که دو عضو از این اتحادیه در شورا حضور داشته 
باشــند تا مسایل و مشکالت شناســایی شده در این 

اتحادیه در شورای قرآن استان تبدیل به قانون شود.
وی بر گسترش اعضا و انسجام اتحادیه مجموعه های 

قرآنی تربیتی تأکید کرد.
آیت ا... شــعبانی در پایان بر گردش کارها بر اساس 
نظام مشــخص و حفظ روند اجرای اســاس نامه این 

اتحادیه تأکید کرد.
در این دیــدار تعدادی از اعضای هیأت مؤســس 
اتحادیه سازمان های مردم نهاد انقالب اسالمی به بیان 
اهداف، دغدغه ها و ضرورت های تشــکیل این اتحادیه 
کــه با حضور مدیران 9 مجموعه تربیت محور قرآنی و 

مردمی شکل گرفته است پرداختند.

عباس صوفی، رئیس جشنواره شهروندان برگزیده:

عملبهوظایفشهروندی؛مالکانتخابشهروندانبرگزیده
آغاز ویژه برنامه »جشنواره شهروندان برگزیده همدان« در شب های هگمتانه

هگمتانه، گروه خبر همدان: شامگاه شنبه هفته 
جاری، نخستین ویژه برنامه »جشنواره شهروندان 
رئیس  با حضور عباس صوفی،  برگزیده همدان« 
جشــنواره و جمع کثیری از شهروندان همدانی 

روی آنتن صداوسیمای مرکز همدان رفت.
به گزارش کمیته اطالع رسانی جشنواره شهروندان 
برگزیده همدان، 70 عنوان ویژه برنامه جشــنواره در 
قالــب برنامه زنــده تلویزیونی »شــب های هگمتانه« 
با رویکرد آگاه ســازی شــهروندان از رونــد برگزاری 
جشــنواره شــهروندان برگزیده و فعالیت های ارزنده 
شــهرداری همــدان در حوزه های مختلــف مدیریت 
شــهری برنامه ریزی شده است تا شــهروندان هرچه 

بیشتر از فعالیت های این نهاد مطلع شوند.
همچنین این برنامه با حضــور هنرمندان همدانی 
و بــا رویکرد ایجاد و ترویج روحیه نشــاط و شــادابی 
شــهروندان درنظر گرفته شده اســت که شهروندان 
می توانند این ویژه برنامه مردمی را هر شــب ســاعت 

22 تا 23 از صداوسیمای مرکز همدان دنبال کنند.
شــهردار همدان که ریاست جشــنواره شهروندان 
برگزیده همــدان را برعهــده دارد، در این ویژه  برنامه 
گفت: امســال ایــن رویــداد فرهنگــی اجتماعی با 
شکل گیری شورای سیاست گذاری، کمیته های علمی- 

داوری، اجرایی و اطالع رسانی کلید خورده است.
عباس صوفی با بیان اینکه شــهروندان همدانی از 

طریق وبگاه جشــنواره در قالب خودمعرفی و معرفی 
دیگران می توانند به منظور ثبت نام اقدام کنند، افزود: 
تالش شــهرداری همدان بر آن است تا در روز همدان 
در شــهریورماه شــهروندان منتخب را در حوزه های 

مختلف شهری معرفی کند.
به گفته وی، سال گذشــته در نخستین جشنواره 
شــهروندان برگزیده همدان که پس از 11 سال وقفه 
برگزار شــد، 68 منتخب، برگزیده شدند و کلید شهر 
نیز در دســتان خانواده مرحوم فرشــچیان به عنوان 

شهروند افتخاری قرار گرفت.
صوفی با تأکید بر اینکه پیشینه فاخر فرهنگ شهر 
همدان، مجموعه مدیریت شهری را برآن داشته است 

تا مالک انتخاب شهروندان برگزیده را عامل به وظایف 
شهروندی قرار دهد، معتقد است: شهرایده آل با ارتقای 

فرهنگ شهروندی به دست خواهد آمد.
رئیس جشنواره شهروندان برگزیده همدان در پایان 
گفت: شهرداری همدان عالوه بر اجرای عملیات عمرانی 
و زیرساختی در حوزه  های مختلف مدیریت شهری، بر 

اهمیت جایگاه فرهنگ شهروندی تأکید ویژه دارد.
* آغاز ثبت نام جشنواره شهروندان برگزیده

گفتنی است شهروندان برای ثبت نام در »جشنواره 
شــهروندان برگزیده همدان« ســال 98 از تاریخ 16 
خرداد تا 20 تیرماه امســال فرصــت دارند تا به وبگاه 

www.TCF.hamedan.ir مراجعه کنند.

حرکتدوبارهقطارهمدان-تهرانپسازیکماهتعطیلی
خجسته: اگر قطار همدان - تهران تعطیل شود امکان راه اندازی مجدد ندارد
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هگمتانه، گروه خبــر همدان: قطار همدان - 
تهران پس از یک ماه تعطیلی چند روزی است 

دوباره فعال شده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه هفته گذشــته خبری 
مبنــی بر تعطیلی قطار همدان - تهران توســط یکی 
از خبرگزاری ها و در گفتگو با امیر خجســته نماینده 
مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی انتشار یافت 

که هگمتانه به پیگیری این خبر پرداخت.
امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار هگمتانه با بیان 
اینکه حدود یک مــاه از تعطیلی قطار همدان- تهران 
می گذرد گفت: این قطار چند روزی اســت که مجدد 
آغاز به کار کرده اســت. وی با اشاره به اینکه بارها به 
مســؤوالن درباره تداوم مســیر همدان – تهران تذکر 
داده شــده اســت بیان کرد: چنانچه این قطار تعطیل 

شود قابل پیگیری و راه اندازی مجدد نخواهد بود.
خجســته با بیان اینکه مســؤوالن پیگیر نیستند 
عنــوان کرد: برای راه اندازی این قطار خون دل خورده 
ایم نباید اجازه داد این مســیر نیز مانند مسیر هوایی 

تهران- همدان یا همدان- کیش تعطیل شود.

مدیرکل راه آهن غرب کشور نیز با بیان اینکه قطار 
همدان - تهران فعال اســت گفــت: در 2 ماه ابتدایی 
امســال 45 هزار و 273 نفر از طریق راه آهن همدان 

جابه جا شده اند.
روح الــه تقی زاده با بیان اینکــه در 2 ماه ابتدایی 
امســال 45 هزار و 273 نفر از طریق راه آهن همدان 
جابه جا شده اند بیان کرد: در سال گذشته این تعداد 

39 هزار و 951 نفر بوده است.
وی با اشــاره به اینکه در اســفندماه پارسال قطار 
همدان تهران راه اندازی شد گفت: هم اکنون این مسیر 
فعال است و این قطار مســافران را در ایستگاه تهران 
پیاده می کند. تقی زاده عنوان کرد: ســرعت این قطار 
140 کیلومتر در ســاعت است و در مدت سه ساعت و 

20 دقیقه مسیر یاد شده را طی می کند.
وی با بیــان اینکه ایــن قطار با داشــتن صندلی 
اتوبوســی بین 300 تا 320 مســافر را جابجا می کند 
بیان کرد: همدان عالوه بر تهران به مشــهد هم مسافر 
منتقل می کند که تاکنون اســتقبال خوبی از آن شده 

است.

این مســؤول با اشــاره بــه اینکه اســتان تاکنون 
ســاختمانی برای راه آهن اختصاص نداده است اظهار 
کرد: این اداره هم اکنون در ایســتگاه راه آهن واقع در 

رباط شورین مستقر است.
تقــی زاده با بیان اینکه اقدامات الزم در راســتای 
احداث ایستگاه درون شهری همدان نیز در حال انجام 
است عنوان کرد: مناقصه 2 قطعه آن انجام و پیمانکار 

نیز مشخص شده است.
وی تصریح کرد: مناقصه قطعه ســوم هنوز برگزار 
نشــده است و در حال نهایی کردن و بررسی چگونگی 

و احداث آن هستیم.
مدیــرکل راه آهن غرب کشــور با بیــان اینکه در 
زمینه احداث قطعه ســوم در اســتان مخالفتی وجود 
ندارد گفت: در ایجاد این قطعه بحث بر روی روش های 
اجــرا و تأمین منابع اســت و اقدامات الزم نیز در این 

زمینه به زودی اجرا خواهد شد.
تقی زاده با بیان اینکه در کشور 21 مرکز راه آهن 
وجــود دارد اظهار کرد: خط ریلی پرنــد تا همدان و 
همدان تا ســنندج زیر نظــر اداره کل راه آهن غرب 

کشــور مدیریت می شود و مدیریت خطوط ریلی اراک 
به مالیر و مالیر به کرمانشــاه را نیز استان مرکزی به 

عهده دارد.
*پورمجاهــد: در صدد هســتیم از ظرفیت 
گردشــگری و زیارتی برای رونق خطوط ریلی 

استان استفاده کنیم
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استاندار همدان نیز با تأکید بر اینکه حمل و نقل ریلی 
عامل مؤثری در راســتای رونق اقتصادی یک منطقه 
محسوب می شــود گفت: هم اکنون در همدان مسیر 
ریلی به تهران، مشــهد و مالیر وجود دارد که در صدد 
هستیم از این ظرفیت برای توسعه استان بهره بگیریم.

ظاهر پورمجاهد در پاسخ به سؤال خبرنگار هگمتانه 
مبنی بر ارائــه راهکار برای رونق حمــل و نقل ریلی 
همدان با اشــاره به اینکه در صدد هستیم از ظرفیت 
گردشــگری و زیارتی برای رونق خطوط ریلی استان 
اســتفاده کنیم عنوان کرد: در صدد شــروع مذاکره با 
اســتان های زیارتی مانند خراسان هستیم که بتوانیم 
بخشــی از کاروان های زیارتی که بــه عتبات عالیات 

می روند از خطوط همدان استفاده کنند.
وی با بیــان اینکه می بایســت از ظرفیت تورهای 
گردشگری نیز بهره گرفت گفت: تحقق این موضوعات 

به ثبات خطوط ریلی استان کمک شایانی می کند.
پورمجاهد با اشــاره به اینکه استفاده از ظرفیت 
نــاوگان باری ریلی نیــز از جملــه موضوعات در 
دســت اقدام است بیان کرد: ســال گذشته اولین 
محموله کودشــیمیایی از بنادر جنوبی وارد استان 
شــد که هم اکنون نیز 3هــزار تن نهاده دامی در 
حال بارگیری و منتظر ارســال به استان از طریق 

است. ریلی  خطوط 
وی راه اندازی خطوط آنتی راه آهن در کارخانجات 
اســتان برای جابــه جایی محصوالت و مــواد اولیه را 
اقدام دیگر استان عنوان کرد و گفت: هم اکنون ایجاد 
آنتن های خط راه آهن در کارخانجاتی مانند ســیمان 
هگمتانه، ســیمان نهاوند و فوالد ویان در دست اقدام 

است تا بتوانیم به رونق اقتصادی استان کمک کنیم.

هگمتانه، گروه خبر همــدان: با حضور رئیس 
ســازمان تبلیغات اسامی کشــور، از زحمات 
حجت االسام علی دشتکی تقدیر و حجت االسام 
محمدهادی نظیری، مدیرکل ســازمان تبلیغات 

اسامی استان همدان شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حجت االســالم محمد 
قمی صبح دیروز در آیین هم اندیشــی جبهه فرهنگی 
انقالب اســالمی و معرفــی و تکریم مدیــرکل جدید 
تبلیغات اســالمی استان همدان که با حضور جمعی از 
مدیران و فعاالن فرهنگی اســتان در اداره کل تبلیغات 
اســالمی همدان برگزار شــد، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره امام)ره( اظهار کــرد: رمز عزت، بزرگی و آقایی 

ملت ایران وجود امام)ره( بود.
وی ادامه داد: امام خمینی)ره( به همه نشــان دادند 
که تا آستانه مرزهای عصمت پیش رفتن افسانه نیست 
و عالوه بر اینکه خود به اوج تعالی رسیدند، جامعه را نیز 

به این سمت هدایت کردند.
حجت االسالم والمسلمین قمی با بیان اینکه امام)ره( 
بــه ملت ایران عزت و احترام بخشــیدند، تصریح کرد: 
شــخصیت و اخالص امام)ره( و نیز مکتب ایشان باعث 

شد تا مردم و جوانان به ایشان اعتماد کنند.
وی با اشــاره به فرهنگ، تمدن و ســوابق درخشان 
اســتان همدان این اســتان را به تعبیــر رهبر انقالب 
زیست بومی حاصل خیز توصیف کرد و گفت: متناسب 

با ظرفیت های این اســتان، توقعــات خاصی از همدان 
می رود که ســرآمد، پیشرو و پیشــگام باشد و قابلیت 

الگویی داشته باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اســالمی کشور با تأکید بر 
ضرورت حرکت در مســیر رو به جلــو مکتب امام)ره( 
تصریــح کرد: اجــازه نمی دهیــم مکتب امــام)ره( به 
فراموشی سپرده شود و یا غفلت و کوتاهی در خصوص 
آن صورت بگیــرد. وی در پایان ســخنان خود ضمن 
تقدیر و تشــکر از زحمات حجت االســالم دشتکی، بر 
لزوم حمایت از حجت االسالم نظیری تأکید کرد و گفت: 
انتظار دارم با کمک همه دســتگاه ها و فعاالن فرهنگی 
گام بزرگی در راســتای اعتــالی فرهنگ مقاومت و در 

مسیر مجاهدت های این مرز و بوم برداشته شود.
در  ورود  پذیری  *آیت اهلل شعبانی: مسؤولیت 

فضای لغزنده است
نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان 
نیز در این آیین اظهار کرد: سازمان تبلیغات باید کالم 
خــدا را به گوش جامعه برســاند و فریادهای توحید را 

مدیریت کند.
آیــت اهلل حبیــب  اهلل شــعبانی گفــت: یکــی از 

کلیدواژه های اساســی بیانیه گام دوم انقالب که باعث 
توسعه و پیشرفت جامعه می شود، موضوع جوانان است.

امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه مسؤولیت پذیری 
ورود به فضای لغزنده اســت افزود: در فضای لغزنده اگر 
دستگیری نشود احتمال زمین خوردن وجود دارد و در 
واقع دســتگیری یعنی تعامل، هم افزایی، دغدغه واحد 
داشتن و در مسیر واحد حرکت کردن. وی با بیان اینکه 
در استان همدان هم افزایی بسیار خوبی بین مسؤوالن 
وجود دارد خاطرنشــان کرد: غالب مسؤوالن ما دغدغه 
فرهنگــی دارند و ما در اســتان زاویه و تفاوت نداریم و 

مسیر حرکت مسیر بسیار خوبی است.
آیت اهلل شــعبانی خطاب به فعــاالن فرهنگی اظهار 
کرد: قول می دهیم در کنار حجت االســالم نظیری در 

مسیر واحد و برای رسیدن به هدف حرکت کنیم.
*آزادبخت: دولت باید بســتر را برای کارهای 

فرهنگی مهیا کند
معاون سیاســی امنیتی استاندار همدان نیز با اشاره 
به اینکه در اســتان همدان وحدت و هماهنگی خوبی 
وجود دارد اظهار کرد: در اســتان همدان شرایط برای 
رسیدن به هدف کاماًل مهیا است تا سیاست های نظام را 

با هدایت های رهبر انقالب پیش ببریم.
مصطفی آزادبخت با بیان اینکه وضعیت امروز نظام 
بســیار حساس است اضافه کرد: ما امروز باید بیشترین 
مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم را داشته باشیم و 

رمز موفقیت نیز همدلی و وحدت است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید بسترهای الزم برای 
کارهای فرهنگی را فراهم کند گفت: اگر انقالب اسالمی 
به پیروزی رسید به خاطر کار فرهنگی عمیق و گسترده 

امام )ره( بود و انقالب ما یک انقالب فرهنگی بود.
وی ادامه داد: نتیجه مقاومت های اخیر را مشــاهده 
کردید و آمریکا با حرکت تعداد معدودی کشــتی های 
جنگی در خلیج فارس در نهایت ناچار به عقب نشینی 

شد.
وی افزود: هر کجا که کار تبلیغاتی احتیاج باشــد ما 
پشــتیبانی می کنیم و اعتبــارات الزم را در اختیار قرار 

می دهیم و آماده انتقادپذیری نیز هستیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان تصریح کرد: 
در هر روستایی که روحانیت حضور دارد ما کمترین آمار 

تخلف و بیشترین بازدهی را داشتیم.
انسجام  االسام دشــتکی: ضرورت  *حجت 

بخشی جبهه فرهنگی انقاب از طریق هم اندیشی
مدیرکل سابق تبلیغات اســالمی استان همدان نیز 
در این آیین شــبکه تبلیغ استان همدان را 12 هزار نفر 
برشمرد و خاطرنشان کرد: در حوزه قرآن، استان همدان 
در سال رتبه اول کشوری آن هم با فاصله فاحش با استان 
دوم شناخته شد ضمن اینکه طی چند سال متوالی اداره 
کل تبلیغات اســالمی همدان توسط سازمان ساماندهی 

امور جوانان دستگاه برتر حوزه جوانان معرفی شد.
حجت االســالم علی دشــتکی ادامه داد: تبلیغات 
اسالمی همدان در حوزه فعالیت های فراغتی و شناسایی 
و کشف استعداد در چند ســال اخیر به ویژه سال 97 
دســتگاه برتر شناخته شــد همچنین در حوزه اقتصاد 
مقاومتــی ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان، 
تبلیغات اســالمی را تنها دستگاه برتر در حوزه گفتمان 

سازی اقتصاد مقاومتی در سال 97 معرفی کرد.
حجت االسالم دشــتکی افزود: امروز برای پاسخ به 
نیازهایمان باید انسجام بخشی جبهه فرهنگی انقالب را 

با هم اندیشی بیش از پیش داشته باشیم.
*حجت االسام نظیری: هیچ راهی جز اعتماد 

و تکیه به مکتب امام )ره( نداریم

مدیرکل جدید تبلیغات اســالمی استان همدان نیز 
تصریح کرد: باید تالش کنیم تا اراده خود را در مســیر 
اراده الهی که همان اقامه دین در عالم است، تعریف کنیم.

حجت االسالم محمد هادی نظیری با تأکید بر اینکه 
هیــچ راهی جز اعتماد، تکیه، فهم و حرکت در مســیر 
نورانی مکتــب امام )ره( نداریم خاطرنشــان کرد: این 
ظرفیــت در جوانان و مردم ما وجود دارد و ما به عنوان 
دنبال کنندگان راه شــهید همدانی ها برای ورود مؤثر 
استان در عرصه تمدن ســازی و تحقق جامعه آرمانی 

گام برمی داریم.
وی با اشاره به طلبه شهید مصطفی قاسمی، شهید 
چیت ســازیان و دیگر شهدای پر افتخار استان همدان 
گفت: در اســتان ذخایر و ظرفیت های عظیمی داریم و 
ایمان داریم که این مسیر پر افتخار را پیش خواهیم برد.

در این آیین از مادر شهید مدافع حرم "محمدحسین 
بشیری " تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

مدیرکل جدید تبلیغات اسالمی استان همدان منصوب شد

معرفیحجتاالسالممحمدهادینظیریوتقدیرازحجتاالسالمدشتکی



3 دوشنـبــــه 20 خرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4267

ایران و جهان

اخبار کوتاه

موافقت رهبر انقالب با عفو و 
تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به  مناســبت عید سعید فطر حضرت آیت ا... 
خامنــه ای با عفو یــا تخفیف مجــازات 691 
نفــر از محکومــان محاکم عمومــی و انقالب، 
ســازمان تعزیرات حکومتی و ســازمان قضایی 
نیروهای مســلح موافقت کردند. حجت االسالم 
والمســلمین رئیســی رئیس قــوه قضاییه به 
مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر طی نامه ای 
به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف 
و تبدیل مجازات 691 نفــر از محکومان را که 
در کمیســیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد 
شرایط الزم تشخیص داده شــده اند، ارائه کرد 
که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 
قانون اساســی مورد موافقت حضــرت آیت ا... 

خامنه ای قرار گرفت.

پرداخت 100 درصدی حقوق 
کارکنان و بازنشستگان و طرح 
رتبه بندی معلمان تصویب شد

پرداخــت 100 درصدی حقــوق، عیدی و 
مزایــای کارکنان و بازنشســتگان کشــوری و 
لشکری، مســتمری بگیران و طرح رتبه بندی 
معلمان در جلسه شــورای هماهنگی اقتصادی 

مصوب شد.

فشار صنایع لبنی بر مردم!

بار دیگر سر و صدای افزایش قیمت لبنیات 
باال گرفته و قرار اســت دوبــاره نرخ محصوالت 
لبنــی افزایش یابد. دبیر انجمــن صنایع لبنی 
گفته قیمت لبنیــات فردا تا 14 درصد افزایش 
می یابد، اما راهکار های زیــادی وجود دارد که 
این صنایــع می توانند به جای افزایش قیمت و 
فشــار بر مردم اجرا کنند امــا در حقیقت آنها 
انتخاب  ساده ترین و ســهل الوصول ترین آن  را 

می کنند.

کاهش نرخ سود تسهیالت 
بنگاه های اقتصادی زودبازده

اقتصادی  بنگاه های  نرخ ســود تســهیالت 
زودبازده کمتر از ســایر تســهیالت شد و نرخ 
سود تسهیالت بانکی برای پروژه های اولویت دار 
بنگاه هــای کوچــک، زودبازده و کشــاورزی با 

کمک یارانه دولت، 10 درصد است.

استیضاح وزیر ورزش

 در مجلس منتفی شد

یوســف نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: 
طرح اســتیضاح وزیر ورزش با 20 امضا تقدیم 
هیأت رئیســه مجلس شــده بود که با کاهش 
امضا هــای ایــن طرح به هشــت امضــا، طبق 
آیین نامــه داخلی مجلس به دلیل از حد  نصاب 
افتادن امضا ها، طرح اســتیضاح از دســتور کار 

مجلس خارج شد.

مصوبه مجلس برای اعدام مجرمان 
اسیدپاشی

نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی در 
مصوبه ای مقرر کردند در مواردی که اسیدپاشی 
به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد، به 
نحوی که موجب ناامنی در جامعه شــود، اقدام 
مرتکب افساد فی االرض محسوب و به مجازات 

آن محکوم می شود.

نقش مشاوران امالک کم رنگ 
می شود

وزیر راه و شهرســازی با بیان این که با ایجاد 
مؤسســات اجاره داری، بازار اجاره بهای مسکن 
کنترل خواهد شــد، گفت: از طریق اســتارت 
آپ هــا می توانیــم رابطه مالک و مســتأجر را 
معنادار سازیم و واسطه گری ها را کاهش دهیم 

تا به قشر مستأجر آسیب کمتری وارد شود.

4 متهم پرونده تجاوز در ایرانشهر 
به اعدام در مأل عام محکوم شدند

دادستان زاهدان با اشاره به پرونده تجاوز به 
عنف در ایرانشــهر، گفت: چهار نفر از متهمان 
این پرونده هر کدام به ســه فقره اعدام محکوم 
شــدند که در صورت تأیید این حکم در دیوان 
عالی کشور در مأل عام و در یکی از میادین شهر 

اجرا خواهد شد.

انعکاس

رونمایی از سامانه ساح پدافند هوایی پیشرفته »15 خرداد«

ظریف:

دربرجامنتیجهمهماستنهاقدام
اروپایی ها در موقعیتی نیستند که از ایران انتقاد کنند

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: 
واکنش  در  ایــران  خارجه  امور  وزیر 
به اظهــارات و انتقادات اخیر مقامات 
اروپایی از ایــران گفت: اروپایی ها در 
موقعیتی نیســتند که از ایران انتقاد 
کنند، حتی در حوزه هایی که ارتباطی 

به برجام ندارد.
محمدجواد ظریف در حاشــیه دیدار از 
مدرســه عالمه حلی و در پاســخ به سؤال 
خبرنگاران درباره سفر قریب الوقوع شینزو 
آبه نخســت وزیر ژاپن به تهران گفت: در 
شــرایطی که دولت آمریــکا از یک طرف 
فشارها را افزایش می دهد و از طرفی دیگر 
بــه  دروغ ادعا می کند که تمایل به مذاکره 
دارد، جمهوری اســالمی ایران باید نگرش 
خود و واقعیات را برای دنیا بیان کند، این 
که نیاز اســت تا دنیا در برابر سیاست های 
یکجانبه گرایانه آمریکا و همچنین در برابر 
فشــارهایی که امــروز به همــه دنیا وارد 
می کند، واکنش نشــان دهد. شــما نحوه 

رفتار آمریکا را با مکزیک دیدید، حتی توافقی که خود 
آقای ترامپ بعد از نفتا امضا کرده بود مالحظه کردید 
کــه چگونه برای یک موضوع جدید از همان توافق در 
واقــع باج خواهی کرد و مجبور کــرد دولت مکزیک را 
که سیاست هایش را عوض کند، یا در حوزه های دیگر 
این سیاســت را ادامه می دهد مانند روشی که با چین 
اتخاذ کرده و لذا جمهوری اســالمی الزم است که در 
صحنه سیاســی فعال باشــد، ما با کشورهای دوست 
خودمان گفتگو می کنیم؛ مســؤولیت های خودشان را 
هم در قبال توافق هســته ای و هم در قبال آینده نظام 
بین الملل به آنها توضیح می دهیم، اگر اقدامی بتوانند 
انجام دهنــد در زمینه متوقف کردن جنگ اقتصادی، 
به خاطر اینکه آنچه اکنون در حال اتفاق افتادن اســت 
جنگ اقتصادی آقای ترامپ اســت و وی صریحاً گفته 

که "ما وارد جنگ اقتصادی شده ایم".
وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه افزود: جنگ 
اقتصادی معنایش کاماًل مشــخص اســت. در جنگ 
نظامی شما می توانید فقط با نظامیان طرف باشید، اما 
در جنگ اقتصادی جنگ شما علیه مردم عادی است، 
و آقای ترامپ این را اعالم کرده است که با مردم ایران 
ســر جنگ دارد، و این را باالخره مــا باید راهی پیدا 
کنیم تا این واقعیت به دنیا منتقل شود، که به نظر بنده 
سفر آقای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و سفر آقای 
شــینزو آبه در دو روز آینده و همچنین بعد از آن سفر 

آقای دکتر روحانی به بیشــکک و دوشنبه که فرصت 
دیدار با رهبران کشورهای مهم را پیدا خواهد کرد، در 
واقع فرصتی اســت برای جمهوری اسالمی ایران، هم 
برای تبیین سیاســت هایش و هم برای روشــن کردن 
آینــده پیِش  رو، و هم برای پیــدا کردن راه حلی برای 
برخورد با سیاســت  هایی که تمام دنیا را هدف گرفته 

است و هدف آن فقط ایران نیست.
ظریف در ادامه و در واکنش به اظهارات و انتقادات 
اخیــر مقامات اروپایــی از ایران گفــت: اروپایی ها در 
موقعیتی نیســتند که از ایران انتقــاد کنند، حتی در 
حوزه هایی که ارتباطی به برجام ندارد. سیاســت های 
غــرب و اروپا در منطقه ما جز خســارت برای منطقه 
نتیجه ای نداشــته است. برخی کشــورها مثل آلمان 
فروش تســلیحات به عربســتان برای بمبــاران مردم 
یمــن را متوقف کرد ه اند ولی برخی کشــورها این کار 
را نکرده اند. مجموعاً غرب بــه رژیم های خودکامه در 
منطقــه ما اجــازه داده تا جنایت انجــام دهند، و لذا 

ضروری است تا این بحث ها مطرح شود.
وی افزود: اروپایی ها به عنوان اعضای برجام وظیفه 
دارنــد، و خب، اینهــا )اروپایی ها( باید پاســخ دهند 
که؛ آنچه برجام مشــخصاً اعــالم می کند و همچنین 
قطعنامــه 2231 مطــرح کرده و این اســت که باید 
شرایط روابط اقتصادی ایران عادی سازی شود، چقدر 
این عادی ســازی را انجام داده اند، در برجام اقدام مهم 

نیست بلکه نتیجه مهم است، باید بگویند 
که چه نتایجی گرفته اند، این که "ما تالش 
کردیم و نشــد" ما نیز می توانیم از این به 

بعد تالش کنیم و نشود.
ظریف همچنین درباره اتمام ضرب االجل 
60 روزه ایران به اروپا درباره تعدیل تعهدات 
ایــران در برجام گفت: جمهوری اســالمی 
ایــران در این باره برنامه  خود را اعالم کرده 
اســت. بعد از 60 روز اقدامات ما در برجام 
متناسب با اقدامات طرف های مقابل خواهد 

بود.
جمــع  در  ظریــف  ســخنان   *
عامه  مدرسه  مدیران  و  دانش آموزان 

حلی
همچنین محمدجــواد ظریف در جمع 
دانش آمــوزان و مدیــران مدرســه عالمه 
حلی حضور یافت و گفت: یکی از روزهای 
خوب زندگی من را رقم زدید. آنچه دیدم 
امیدآفریــن، انرژی بخش و نیروبخش بود؛ 
که آینده ســازان کشور دارای آزاداندیشی، 
آینده نگــری و اعتماد به نفس هســتند و نســبت به 
مســائل ملی، کشــور و اجتماعی دغدغه مندند. آنچه 
امروز دیدم خط بطالنی اســت بر این ادعا که نســل 

جوان کشور نسبت به مسائل کشور بی توجه است.
وی در ادامه گفت: آنچه امیدبخش است این است 
که یک دانش آمــوز نخبه خود را از جامعه جدا نبیند، 
دغدغه ها و نگرانی های مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر 
جامعه را ببیند؛ ما همه بخشــی از جامعه ایم و وامدار 
جامعه ایم. امروز شاهد این درک از سوی دانش آموزان 
بودم که باید متکی به خودمان باشیم و برای خودمان 
طراحی کنیم و وابسته به طراحی های دیگران نباشیم؛ 
در این راه ممکن اســت خطاهایی هم داشــته باشیم 
ولی نباید مجبور باشــیم طراحی های دیگران را اجرا 
کنیم. شــما به عنوان دانش آموز باید در مقام تحلیل گر 
آزاداندیش باشید، همه راه حل ها و احتماالت را ببینید.

وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین گفت: امروز 
آمریکا در منطقه در موضع قدرت نیســت، در موضع 
ضعف اســت. در هیچ یک از حوادث سال های اخیر در 
منطقه به اهدافش نرســیده اســت. اگر حرف از فشار 
حداکثری می زند از روی اســتیصال و ناچاری است نه 
از روی قدرت. آمریکا به دلیــل مقاومت مردم ایران و 
مردم منطقه نتوانســته اســت به اهداف خود برسد و 
مردم بودند که نخواستند سیاست های تحمیلی آمریکا 

را بپذیرند.

هگمتانه، گروه ایران و جهان: برای رســیدن 
به پول حرام قانــون را دور می زنند صوری طاق 
می گیرند صیغه 99 ساله می شوند یا با پیرمرد های 
نیست  زیاد  تعدادشان  ازدواج می کنند.  دم مرگ 

ولی کم هم نیستند.
ســازمان تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای 
کشور اســت که خدمات آن از قبل تولد تا بعد از مرگ 
همراه بیمه شــدگان و خانواده های آن است. در این بین 
قوانین مختلفی برای حمایت از بیمه شدگان وجود دارد 
که هدیه ازدواج، کمک هزینه ایام بارداری و مســتمری 

بازماندگان از جمله آن است.
در حــال حاضــر قانون مســتمری  بازمانــدگان با 
سوءاستفاده بعضی افراد مواجه شده است. براساس قانون 
فرد بیمه  شده ای که فوت کند و بازمانده ای داشته باشد 
حقوق آن فرد به بازماندگان آن پرداخت می شود به این 
ترتیب که 50 درصد از این مبلغ به همســر 25 درصد 
والدیــن و 20 درصد هم به والدین تحت تکلف. حال اگر 
بیمه شــده ای فوت کند و همســرش هم در قید حیات 
نباشد و فرزند اُناث داشته باشد این مستمری به حساب 

آن فرزند واریز می شود.
* کدام بازماندگان می توانند حقوق مستمری از 

مرد دریافت کنند؟
زوجه دائم بیمه شده  متوفی ، زمانی که شوهر اختیار 

نکرده  است .
همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نکرده اند 
)عقد دائم( در صورت فوت شــوهر دوم، توســط تأمین 

اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد.
فرزندان  متوفی  در صورتی  که  ســن  آنــان  کمتر از 
هجده  ســال  تمام  باشد و یا منحصراً به  تحصیل  اشتغال  
داشته  باشند یا به  علت  بیماری  یا نقص  عضو طبق  گواهی  
کمیسیون  پزشــکی  موضوع  ماده  91 این  قانون  قادر به  

کار نباشند.
از تاریخ تصویب این قانون، حقوق وظیفه و مستمری 
موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه 
و مســتمری وراث کارمندان مصــوب آذر ماه 1338 در 
مورد ورثه ذکور )پسر( تا پایان بیست سالگی و چنانچه به 
موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات 
آموزشی رسمی عالی مشــغول تحصیل باشند تا پایان 

بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.
حقوق وظیفه ســهم فرزندان و نوادگان اُناث )دختر( 
تمامی مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های 
دولتی و شهرداری ها و همچنین سازمان های دولتی که 
شــمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشموالن 
قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و 
قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه 
برقرار شده یا بشود با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل 

به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.
در قانون آمده اســت که فرزند اُناث باید فاقد شغل و 
مجرد باشــد تا بتواند مستمری پدر فوت شده را دریافت 
کند بر همین اســاس سالیان سال است که از این قانون 
ســوء استفاده می شود و براساس اعالم یکی از مسووالن 
تأمین اجتماعی تا پایان ســال 94 بیش از 6 هزار مورد 
در این خصوص کشف شد و تأمین اجتماعی پرونده هایی 
دارد که بیش از 15 ســال اســت که دارد مســتمری 

بازماندگان پرداخت می کند.

بــرای دور زدن قانون تأمین اجتماعی فرزندان دختر 
بیمه شدگان فوت شده در صورتی که ازدواج کرده باشند 
از همســران خود به صورت صوری طالق می گیرند و به 
صورت صیغه 99 ســاله با همسران خود گذران زندگی 

می کنند تا از مستمری بازماندگان استفاده کنند.
بــه این نوع طالق صوری، طالق تأمین اجتماعی هم 
می گویند که با توجه با خالء های قانونی این سوء استفاده 

ضرر میلیاردی به تأمین اجتماعی وارد می کند.
از سوی دیگر خألهای موجود این قانون موجب ازدواج 
صوری و یا همان ازدواج تأمین اجتماعی هم می شود، آن 
هم به این شــکل اســت که دختران و خانم ها به ازدواج 
پیرمرد هایی که روزهای آخر زندگی را ســپری می کنند 

درمی آیند تا بعد از فوت از این مستمری استفاده کنند.
محمدعلی جنانی مدیرکل امور فنی مســتمری های 
سازمان تأمین اجتماعی، درباره طالق های صوری به دلیل 
دریافت مستمری پدر فوت شده، اظهار کرد: اگر پدر بیمه  
شده ای فوت کند و فرزند اُناث داشته باشد که این فرزند 
در حین فوت شغل و شوهری نداشته باشد و بعد از فوت 
پدر نیز طالق بگیرد و شغلی نداشته باشد بر اساس قانون 
حمایت از خانواده که در سال 92 به تصویب رسید تحت 
حضانت بخشی از مستمری پدر قرار می گیرد و می تواند 

از آن بهره مند شود.
وی ادامه داد: اگر فرزند اُناث هنگام فوت پدر، همسر 
داشته باشد و بعد از فوت طالق بگیرد باز این فرد می تواند 
در شعبات درخواست بدهد و طبق قانون خانواده در قالب 
اینکه شغل و همســری ندارد مستمری پدر را از تأمین 

اجتماعی طلب و دریافت کند.
مدیرکل امور فنی مســتمری های ســازمان تأمین 
اجتماعی ادامه داد: این موضوع یک زمینه سوء استفاده را 
ایجاد کرده که برخی افراد سالیان سال در کنار هم زندگی 
کردند و خانواده ای را تشکیل دادند و فرزندانشان را تربیت 
کرده اند ولی بــرای بهره گیری غیرحق و تقلب به قانون، 
طالق صوری می گیرند و بر اســاس آن نامه ای دریافت 

می کنند که از همسرشان جدا شده و از تأمین اجتماعی 
مســتمری پدر را طلب می کند و ایــن موضوع صدمه 
بسیاری هم از لحاظ اقتصادی به پیکره تأمین اجتماعی 
و هم از لحاظ اجتماعی بــه پیکره جامعه می زند و آمار 
طالق های من غیر حق باال می رود که از لحاظ اجتماعی 
نیز صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد می کند و آمار 

طالق افزایش می یابد.
جنانی گفت: این قانون فرصتی را برای سوء اســتفاده 
گران ایجاد کرده و پدیده طالق را که در جامعه ما که یک 

پدیده کراهت دار است،  از بین می برد و تسری می دهد.
وی ادامه داد:  این قانون عالوه بر حمایتی که از افراد 
محق دارد ولی به نحوی ضد اشتغال و ضد ازدواج است. 
اینکه تشویق می کنیم شــغلی نداشته باشند این یعنی 

ترویج بی اشتغالی و ترویج ضد ازدواج است.
مدیرکل امور فنی مســتمری های ســازمان تأمین 
اجتماعی گفت: بر اســاس این قانون فرد می تواند ازدواج 
نکند، شــغلی نداشته باشد و مستمری را دریافت کند و 
گذران زندگی کنــد و تأثیرات منفی این گونه نگرش ها 
در جامعه متجلی می شــود. جنانی اظهــار کرد: افرادی 
که از این قانون ســوء  استفاده می کنند موجب می شوند 
زندگی شان سست شود و یکسری ناهنجاری های دیگر در 

سطح جامعه اتفاق می افتد.
* تبعات منفی طاق صوری

وی ادامه داد:  هنگامی که با طالق صوری از هم جدا 
می شوند تبعات منفی آن را نمی بینند و وقتی این تبعات 
گریبانگیر آنها می شود متوجه اشتباه خود خواهند شد؛ 
چرا که وقتی طالق صــوری می گیرند آن فرد می تواند 
ازدواج دیگری کند و همســر آن زن می تواند زن دیگری 
را اختیار کند و در مسئله ارث دچار مشکل می شوند. به 
عنوان مثال زن و شوهری برای دریافت مستمری من غیر 
حق از یکدیگر جدا می شوند و بعد از مدتی آن مرد فوت 
می کند و با توجه به اینکه این زن به شــکل صوری جدا 
شده ارثی تعلق نمی گیرد و کار اینها به محاکم و دادگاه ها 

کشیده می شود و یک داستان عجیب و غریبی برای آنها 
ایجاد می شود.

مدیرکل امور فنی مســتمری های ســازمان تأمین 
اجتماعی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه حداقل 
و حداکثــر میزان مســتمری چقدر اســت،  گفت: اگر 
پدر بیمه شــده ای فوت کند 50 درصد مستمری آن به 
همسرش می رســد،  25 درصد به فرزندان و 20 درصد 
دیگر به والدین تحت تکفل؛ حال اگر هر کدام را نداشته 
باشــد ســهام بین دیگر ذی نفعان تقســیم می شود و 
نمی توان عدد مشخصی را اعالم کرد؛ چرا که ممکن است 
مستمری بگیری دو میلیون تومان دریافت کند و دیگری 

5 میلیون تومان.
* قانون مستمری بازماندگان باید اصاح شود

جنانی در پاســخ به پرســش دیگری که آیا می شود 
جلوی این قانون را گرفت،  گفت:  ما پیشــنهادات زیادی 
ارائــه دادیــم و بنده با این نگرش که با جنســی برتری 
بدهیم و تمایز ایجاد کنیم، مخالفم. خیلی از کشورها بین 
جنس اناث و ذکور فرقی قائل نیستند؛ چرا که االن امکان 
اشتغال برای همه وجود دارد و زن و مرد در کنار یکدیگر 
آموزش می بینند و کار می کنند و حتی در دستگاه های 
دولتی نیز احتمال می دهم تعداد خانم ها بیشــتر باشد. 
پیشــنهاد کارشناسی بنده این اســت که باید این نگاه 
جنسیتی تعدیل شود و یک زمان مشخصی بین یک تا دو 
سال برای دریافت مستمری پدر به فرزندان ایجاد شود و 
بعد از آن، آن فرزند به دنبال اشتغال یا ازدواج باشد؛ چرا 
که در وضعیت کنونی این قانون ضد اشتغال است. اینکه 
به طرف بگوییم شــغل به دست نیاور و ازدواج هم نکند 
ما به تو مستمری پرداخت می کنیم قطعا به این سمت و 

سو نخواهد رفت.
وی گفت: نگاه سومم این است که مستمری به فرزند 
اناثی پرداخت شــود که در زمان فوت پدر ازدواج نکرده 

باشد و مجرد باشد نه اینکه بعد از فوت طالق بگیرد.
مدیرکل امور فنی مســتمری های ســازمان تأمین 

اجتماعی افزود: بعضا با این قوانین استحکام خانواده دچار 
خدشه می شود و این قانون باید اصالح شود.

جنانی اظهار کرد:  منابع تأمین اجتماعی بین النسلی 
اســت و حرمت دارد. ما از دفتر مقــام معظم رهبری و 
آیت ا... مکارم شیرازی استفتا گرفته ایم و نوشته اند "تقلب 
بــه قانون به قصد بهره گیری من غیر حق موجب ضمان 
می شــود" و یک نوع دزدی محسوب می شود و باید این 
قانون اصالح شود و نباید به خودمان اجازه دهیم از جیب 

دیگران استفاده کنند.
* پول مستمری بازمانده غیرحق حرام است

وی گفت:  این پولی که عده ای استفاده می کنند پول 
حاللی نیست و حرام است. یعنی قانونگذار فرصتی قائل 
شده برای کسانی که شغل و شوهر ندارند و ما بیاییم از 
آن سوء استفاده کنیم و به صورت صوری جدا شویم و اگر 
حرمت شــرعی را قائل نیستند به حرمت های اجتماعی 
توجــه کنند که این مــوارد تبعات دارد و فرزندانشــان 
دچار آسیب های اجتماعی می شوند و زن و شوهری که 
می خواهند به شــکل مخفیانه زندگی کنند و از تأمین 
اجتماعی بهره غیر حق ببرند مطمئن باشند آثار تبعات 

آن در زندگی شان و فرزندانشان ایجاد می شود.
* شناسایی متخلفان

مدیرکل امور فنی مســتمری های ســازمان تأمین 
اجتماعی خبــر داد:  ما ســازوکارهایی فراهم کرده ایم و 
این افراد را شناســایی کرده ایم و بر اساس استفتایی که 
از مراجــع دریافت کرده ایم و بر اســاس قانون اگر بر ما 
احراز شود این افراد طالق شان صوری است پرداخت هایی 
کــه تاکنون من غیر حق به آن فرد پرداخت شــده، باز 
خواهیم گرفت و تاکنون مواردی داشــته ایم، پرونده های 
تشکیل داده ایم و درصد بسیاری از طالق های صوری را 

تشخصیص داده ایم و جلوی آن را گرفته ایم.
* متوجه دور زدن های به ظاهر قانونی می شویم

محمد حسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی 
هم در این خصوص در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: 
چند ســالی اســت ســازمان تأمین اجتماعی با پدیده 
طالق های صوری برای برقراری مستمری فرزندان اُناثی 
که پدرشان بیمه شده یا مســتمری بگیر سازمان بوده و 
فوت کرده است روبروست؛ اگر چه تعداد خانوارهایی که 
حاضر به پذیرش این خطای عجیب و پرمسئله می شوند 
در قیاس با تعداد مستمری بگیران محق، بسیار کم است.

وی افــزود: اتفاق دیگری که رخ داده این اســت که 
برخی دختران جوان به عقد مســتمری بگیرانی که سن 
بســیار باالیی دارند و احتمال فوت شــان زیاد است، در 
می آیند تا پس از فوت آن فرد، موفق به دریافت مستمری 
ســازمان شــوند! در این موارد موضوع فقط به دریافت 
مســتمری ختم نمی شود، بلکه مفســده ها و مشکالت 
فراوان بعدیر برای خانواده ها و بویژه آن زنان طالق گرفته 
و دختران ازدواج کرده پیش می آید که... در این زمینه ها 
بایســتی نهادها و افراد مسؤول، خانواده ها را آگاه کرده و 

اطالعات الزم را ارائه دهند.
سرپرست ســازمان تأمین اجتماعی در ادامه نوشت: 
البته در بســیاری از این موارد، سازمان از طرق مختلف 
متوجــه ایــن دور زدن های به ظاهر قانونی می شــود و 
اقدامات الزم را انجام می دهد. ســازمان تأمین اجتماعی 
پشتیبان واقعی دختران و زنانی است که در مسیر زندگی 

خود با ریسک مواجه می شوند.

همتی رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

افزایش 60 درصدی تسهیات خرید مسکن 
برای زوج های جوان

ایــران و جهان: رئیس کل  هگمتانه، گروه 
بانک مرکزی گفت:  امروز سقف تسهیاتی که 
برای زوجین در شهرهای بزرگ همانند تهران 
در نظر گرفته شده 160میلیون تومان است که 
به  نسبت گذشته حدود 60 درصد افزایش پیدا 

کرده است.
عبدالناصر همتی با حضور در جلسه علنی دیروز 
صبح مجلس شــورای اســالمی، درباره تســهیالت 
اختصاص  یافته به مسکن گفت: وظیفه بانک مرکزی 
این است که با اقدامات خود بازار مسکن را به تعادل 
برســاند ولی باید به این نکتــه توجه کرد که بخش 
قابل  توجهی از افزایش قیمت مسکن به  دلیل تمایل 
مردم به خرید و حفظ ارزش دارایی های خودشــان 

بوده است.
وی افزود: ما امیدواریم با تدابیری که اندیشــیده 
شــده و باعث شده که قیمت  بســیاری از کاالها رو 
به کاهش برود، قیمت مســکن نیز با پشتیبانی نظام 

بانکی و اهتمام دولت کنترل شود.
همتی گفت: یکی از اقدامات مهمی که اواخر سال 
گذشــته شــورای پول و اعتبار انجام داد این بود که 
وام ساخت مسکن را افزایش داد. البته برنامه ما این 

است که وام ساخت را به وام خرید تبدیل کنیم و با 
افزایش دوره بازپرداخت وام ســاخت به 15 سال به 

قدرت خرید مردم نیز کمک کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشــان کرد:  دولت 
به  شــکل جدی به  دنبال رونق بخش مســکن است 
که به  عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تولیدی 
کشور به  حســاب می آید و امیدواریم با اقداماتی که 
در دستور کار است،  شاهد رونق بازار مسکن در سال 

جاری باشیم.
وی درباره پرداخت تسهیالت مسکن به زوج های 
جوان گفت:  امروز سقف تسهیالتی که برای زوجین 
در شهرهای بزرگ همانند تهران در نظر گرفته شده 
160 میلیون تومان است که به  نسبت گذشته حدود 
60 درصد افزایش پیدا کرده اســت. البته باید توجه 
داشــت که این تســهیالت نه  تنها وام ساخت است 
بلکــه بعد از این نیز تبدیل به وام خرید شــده و به 

تسهیالت گیرندگان تقدیم می شود.
همتی گفت:  ســهم تسهیالت اختصاص  یافته به 
مسکن در سال گذشــته 103 هزار میلیارد بود که 
امیدواریم به  ســمتی حرکت کنیم که سهم مسکن 
در مجموعه اعتبارات تسهیالتی به 20 درصد برسد.

سور ازدواج و طاق های صوری از جیب تأمین اجتماعی
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شهرستان

اقتصادی یادداشت 

سرنوشت نا معلوم پروژه
 10 ساله موزه سفال اللجین

زهرا ذوالفقاری

از  هیاهــوی انتخــاب اللجیــن بــه عنوان 
شــهر جهانــی ســفال نزدیک به چهار ســال 
می گذرد. زمانی که این شــهر به عنوان شــهر 
برای  بسیاری  وعده های  شــد،  انتخاب  جهانی 
تأمین زیرســاخت های آن از سوی مسؤوالن و 
متولیان امر عنوان شــد که هر یک از آنها در 
حفــظ این عنوان برای اللجین نقش بســزایی 
پــروژه موزه ســفال، موزه  ای که  اتمام  دارد. 
ســاخت آن در همــان ابتدای کار رها شــده 
اســت، از جمله وعده هایی بود که درآن زمان 

راندند. از آن سخن  مسؤوالن 
حدود 10 سال قبل بود که موضوع ساخت 
موزه ســفال در اللجیــن به عنــوان پایتخت 
ســفال ایــران مطرح شــد و پــس از انتخاب 
اللجین به عنوان شــهر جهانی سفال در سال 
1394، ســاخت این پروژه بــه عنوان یکی از 
شاخص های شــهر جهانی مطرح شد؛ پروژه ای 
کــه تا آن ســال هیــچ اقدامــی در مورد آن 
صورت نگرفته بود، اکنون نیز پس از گذشــت 
چندین ســال این پروژه تنها در حد یک حرف 
باقی مانده است و زمزمه هایی از واگذاری این 

پروژه به بخش خصوصی شــنیده می شود.
بعد از اینکه اللجین عنوان جهانی را کسب 
کرد ســلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس 
صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  ســازمان  سابق 
این  و گردشگری هم در مراســم جهانی شدن 
شــهر بر راه اندازی هر چه ســریعتر این موزه 
تأکید کرد و گفت که ســاخت موزه سفال در 

گرفت. قرار  اولویت  در  اللجین 
امــا هنوز هــم که بــه اللجیــن می رویم 
می بینیم که بعد از گذشــت این مدت طوالنی 
فقــط تعدادی تیرآهن در محل ســاخت موزه 
ســفال نصب شــده و پروژه در عمــل متوقف 

است. شده 
پــروژه ای کــه چند وقــت یک بــار فقط 
تعدادی از مســؤوالن از آن بازدید می کنند و 
بر انجام هر چه ســریعتر پــروژه تأکید دارند! 
و این پروژه 10 ســاله به حال  خود رها شده 

است.
چنــدی پیش خبــری مبنی بــر واگذاری 
این پروژه به بخش خصوصی شــنیده شد، اما 
به نظر می رســد در این خصــوص نیز اقدامی 
صورت نگیرد؛ چرا که بی شــک بخش خصوصی 
در جایــی ســرمایه گذاری خواهــد کــرد که 
برایش ســود و منفعت داشــته باشــد و شاید 
هم به فکر تغییر کاربری در آینده باشــد؛ زیرا 
بخش خصوصی بایــد میلیاردها تومان در این 
انتظار  موزه سرمایه گذاری کند و به طور قطع 
دارد عالوه بر بازگشت سرمایه درآمدی باال از 

باشد. داشته  آن 
و اینگونه اســت کــه پروژه ســاخت موزه 
ســفال اللجیــن بــه سرنوشــت بســیاری از 
پروژه هــای رها شــده دچار می شــود که نه 
اعتبــاری بــدان تخصیص یافته و نــه اقدامی 

آن صورت می پذیرد. برای 

حجت االسالم آزادیخواه نماینده مالیر خبر داد

تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری در دستور کار دولت
هگمتانه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
تبدیل  اســامی  در مجلس شــورای  مایر 
وضعیت نیروهای شهرداری را از سیاست های 
دولت و مجلس عنوان کرد که در دستور کار 
بوده و معاون وزیر کشور نیز در این رابطه قول 

مساعد داده است.
حجت االســالم احد آزادیخواه بــه نگاه مثبت 
وزارت کشور به مجموعه شهرداری و رضایت معاون 
وزیر کشــور از نوع عملکرد شــهردار مالیر به ویژه 
پروژه های عمرانی در دست اجرای این شهر، اشاره 

کرد.
وی الزم االجــرا و دائمی شــدن قانون خدمات 
کشوری و گنجانده شدن شمول شهرداری ها در این 
قانون و ذیل این قانون نظام هماهنگ پرداخت ها را 
گامی مهم برای حل مشکالت شهرداری ها دانست.

عضو ارشــد فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
خواستار معرفی مشــاور حقوقی از سوی شهرداری 
مالیر به نمایندگان برای تسهیل و روان سازی کارها 
شــد و گفت: قانون مدیریت شــهری هم اکنون در 
دســتور کار مجلس است که می تواند کمک کننده 

شهرداری ها در بسیاری از موارد باشد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت: 
مالیر یکی از شهرســتان های مؤثر اســتان و غرب 

کشــور با ظرفیت های مهم توسعه ای در حوزه ها و 
بخش های گوناگون است که امیدواریم هدفگذاری 
و برنامه ریزی های آینده ظرفیت های این شهرستان 

را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند.
حجت االســالم آزادیخواه با اشــاره به اقدامات 
صــورت گرفتــه در راســتای ثبت ملــی منبت و 
ثبــت جهانی انگــور مالیر به عنــوان دو ظرفیت 
مهــم، تکمیل فرآیند ثبت جهانــی منبت را یکی 
از مطالبات جدی و عمومی مردم مالیر در ســال 

جاری عنوان کرد.
وی توجه به مشــاغل و کســب و کارهای ُخرد 
و صنایــع کوچک و خانگی به ویــژه جامعه بزرگ 
خیاطــان مالیــر را یکی از مطالبــات ضروری این 
شهرستان در سال رونق تولید دانست و تأکید کرد: 
امیدواریم توجه ویژه ای نســبت به بهبود شرایط و 
حمایت از این هنرمندان در زمینه بیمه و پرداخت 

تسهیالت مناسب صورت گیرد.
نماینده مالیر در مجلس دهم بیان کرد: احصای 
ویژگی های دســتگاه های اجرایی، آماده سازی فضا 
و زمینــه برای ارتباط مدیران با مردم، فراهم کردن 
بســتر مأموریت بــرای مدیران و معرفی دســتگاه 
اجرایــی به مردم و جامعــه، از جمله وظایف روابط 

عمومی هاست.

فرماندار نهاوند:

نهاوند رتبه نخست تولید گشنیز کشور
نهاوند  فرماندار  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
با بیان اینکه نهاوند رتبه نخست تولید گشنیز 
کشور را داراست، گفت: سطح زیر کشت گشنیز 

در شهرستان نهاوند پنج هزار هکتار است.
مراد ناصری در بازدید از طرح های کشــاورزی و 
اشتغال روســتایی شهرستان نهاوند گفت: محصول 
گشنیز یکی از محصوالت پر مزیت حوزه کشاورزی 

در شهرستان نهاوند است.
وی ادامه داد: سطح زیر کشت گشنیز در شهرستان 
نهاوند پنج هزار هکتار است که میانگین برداشت از هر 

هکتار بیش از دو تن پیش بینی شده است.
فرمانــدار نهاوند با بیان اینکــه نهاوند در زمینه 
تولید گشــنیز مقام نخست کشور را دارد، گفت: در 
حال حاضر 90 درصد گشــنیز اســتان همدان در 
شهرستان نهاوند تولید می شود و بخش قابل  توجه 

اقتصاد کشاورزان را به خود اختصاص داده است.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی این 
محصول در کشــور و نهاوند بــه  عنوان قطب تولید 
گشنیز، گفت: این محصول قابلیت ارزآوری فراوانی 
دارد لذا از همه ســرمایه گذارانی که در این زمینه 
فعالیت دارند درخواست داریم به ظرفیت نهاوند در 
این زمینه توجه داشته باشــند و دولت نیز با تمام 

توان در کنار این سرمایه گذاران خواهد بود.

ناصری با بیان اینکه در این حوزه تسهیالت و امکانات 
الزم را در اختیار سرمایه گذاران خواهیم گذاشت، گفت: 

امیدواریم گامی مهم در این خصوص برداریم.
نهاوند  ســنتی  ســفره خانه  نخستین   *

بهره برداری شد
وی در ادامــه ضمن بازدیــد از طرح های حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری نهاوند 
گفت: از محل اعتبارات اشــتغال روستایی بیش از 
یک میلیارد تومان تسهیالت در بخش های مختلف 

پرداخت  شده است.
فرمانــدار نهاوند بــا بیان اینکه ســفره خانه ای 
با اعتبــار 300 میلیون تومان از محل تســهیالت 
روســتایی و 600 میلیون تومان آورده سرمایه گذار 
راه اندازی شــده اســت، گفت: در حــال حاضر در 
این سفره خانه ســنتی 15 نفر به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت های گردشگری 
تنها در حوزه راه و مسافرخانه ها محدود نمی شود، گفت: 
آنچه در سال جاری در حوزه گردشگری عالوه بر برنامه 
تدوین شده در دســتور کار است ایجاد سفره خانه های 
سنتی و خانه های بوم گردی است که امیدواریم این مهم 
نیز محقق شود؛ چراکه موجبات حضور گردشگران را 

بیش  از پیش فراهم می آورد.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند خبر داد

پیش بینی برداشت بیش از 70 هزار تن گندم در نهاوند
هگمتانــه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشاورزی نهاوند از پیش بینی برداشت بیش از 

70 هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد.
حســین خردمند با بیان اینکه شهرستان نهاوند 
یکی از مناطق مهم تولید گندم استان همدان است 
که همه  ســاله ارقام مرغوبــی از این محصول را در 
اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد، گفت: امســال 
سطح زیر کشــت گندم در شهرستان نهاوند بیش 
از 19 هزار هکتار است که از این مساحت 12 هزار 
هکتار گندم آبی و هفت هــزار هکتار گندم دیم را 

شامل می شود.
وی ادامــه داد: بر اســاس پیش بینی ها در فصل 
برداشــت مجموع تولید گندم شهرستان نهاوند به 

65 تا 70 هزار تن می رسد.
مدیر جهاد کشــاورزی نهاوند با اشاره به سطح 
11 هزار هکتاری کشت جو آبی و دیم در شهرستان 

نهاوند گفت: پیش بینی می شود امسال 33 هزار تن 
جو نیز از مزارع زیر کشت جو نهاوند برداشت شود.

وی گفت: امســال میزان برداشــت نســبت به 
ســال گذشته تغییر محسوســی نخواهد داشت اما 
با توجه به وضعیت آبی پیش بینی می شــود کشت 
مطلوب تری نســبت به ســال های گذشــته داشته 

باشیم.
خردمنــد افــزود: در حال حاضــر قیمت خرید 
تضمینی گندم از سوی دولت هر کیلوگرم یک هزار 
و 700 تومان تعیین شــده که کشاورزان می توانند 
گندم مازاد بر نیاز خود را با این قیمت تحویل مراکز 

خرید دهند.
وی گفت: در شهرســتان نهاوند قابلیت ذخیره 
گندم به میزان 22 هزار تن وجود دارد و در صورت 
نیاز، بخشــی از آن در انبارهای مرکز استان همدان 

ذخیره می شود.

دشت اسدآباد میزبان 250 پرنده مهاجر
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر حفاظت 
از 250  از حضور بیش  محیط زیست اسدآباد 
قطعه پرندگان مهاجر در دشت این شهرستان 

خبر داد.
روح ا... زال پــور اظهارکرد: این تعداد از پرندگان 
مهاجر در تاالب پیرسلمان، اراضی کشاورزی دچار 
آبگرفتگی شــده و در تصفیه خانه اسدآباد در حال 

زیست هستند.
وی بــا بیان اینکه امســال بــه دلیل وضعیت 
خــوب بارندگی ها در کشــور و منابع خوب آب، 
حضور پرندگان مهاجر در دشــت اسدآباد چندان 
نبوده و حضور مرغابی ســانان انگشت شمار است، 
تصریــح کرد: اگرت، حواصیل، پرســتو دریایی و 
گاوچرانــک از جملــه پرندگان مهاجری اســت 
که در اراضی کشــاورزی دولت آبــاد و علی آباد و 
چنگر و حواصیل در تاالب پیرســلمان و بیش از 
150 قطعه پرندگان مهاجر در تصفیه خانه شــهر 

مشاهده شده است.
زال پــور همچنین افزود: امســال این پرندگان 
مهاجــر در دشــت اســدآباد طــی بارش هــا و 
آبگرفتگی هــای ابتدای ســال حضــور زودهنگام 
داشــته اند و بیش از 250 قطعــه پرندگان مهاجر 
شــامل گاوچرانک، حواصیــل، آبچلیک، کاکایی و 
اگرت به صورت زودهنگام وارد دشــت اســدآباد 

شده اند.
مدیر حفاظت محیط زیست اســدآباد در ادامه 
وضعیت تاالب پیرســلمان شهرستان اسدآبادر را به 
عنــوان تنها تاالب طبیعی زنده اســتان همدان در 
شــرایط خوب و عالی عنوان کرد و یاد آورشــد: در 
حال حاضر حجم آب تاالب پیرســلمان طی بارش 
ابتدای ســال بــه عمق دو متر افزایــش یافته و به 
تبــع آن خروجی آب این تاالب به ســمت زمین و 
اراضی های پایین دست و رودخانه ها نیز بیشتر شده 

است.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد خبر داد

پایان عملیات مبارزه با سن مادر در اراضی اسدآباد

هگمتانــه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
با  پایان عملیات مبارزه  از  کشاورزی اسدآباد 
ســن مادر در بیش از 10 هزار هکتار از اراضی 

گندم و جو این شهرستان خبر داد.
سقراط بیرنگ اظهار کرد: از 27 فروردین تا 24 
اردیبهشــت،10 هزار و 313 هکتار از اراضی غالت 
این شهرســتان توسط کشــاورزان علیه سن مادر 

سمپاشی و مبارزه شده است.
وی همچنین بــا بیان اینکه با پایــان عملیات 
مبارزه با ســن مادر، عملیات مبارزه با پوره ســن 
مادر نیز از پنجم خرداد آغاز شــده اســت، تصریح 

کرد: تاکنون 297 هکتار از اراضی غالت علیه پوره 
سن مادر سمپاشی شده که پیش بینی می شود این 

عملیات تا اواخر خرداد ادامه داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر مبارزه با آفت سن 
انجام نشــود عملکرد گندم تولیدی از نظر کمی و 
کیفی تحت تأثیر قرار می گیــرد، افزود: در صورت 
طغیانی شدن آفت سن در مزارع گندم و جو میزان 
عملکرد کاهش پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه گندم 
تولیدی از نظر کیفیت نیــز تحت تأثیر قرار گرفته 
و عالوه بر کاهش ســطح پروتئین، خاصیت نانوایی 

خود را از دست خواهد داد.

کشف بیش از 5/5 تن کود شیمیایی قاچاق
 در اسدآباد

اســدآباد  شهرســتان  انتظامی  فرمانده 
از کشــف 5 تن و 550 کیلوگــرم انواع کود 
شیمیایی قاچاق به ارزش 80 میلیون ریال در 

این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ افشــین یاری با اعالم این خبر اظهار 
کرد: در پی کســب خبری مبنی بــر اینکه فردی 
در انبــاری شــخصی خود اقدام بــه نگهداری کود 
شــیمیایی قاچاق می کند، بالفاصله رســیدگی به 
موضوع در دســتور کار پلیس شهرســتان اسدآباد 

قرار گرفت.
وی افــزود: مأموران مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهی شهرســتان اسدآباد همراه کارشناس 
اداره صنعــت، معدن و تجارت در بازرســی از این 

انبار، 5 تن و 550 کیلوگرم شــامل 111 کیسه 50 
کیلوگرمی انواع کود شیمیایی قاچاق به ارزش بیش 

از 80 میلیون ریال را کشف کردند.
ســرهنگ یاری ادامه داد: طی مأموریت دیگری 
نیز کارکنان مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
شهرستان اســدآباد همراه کارشناس اداره صنعت، 
معدن و تجارت در بازرسی از انبار شخصی که اقدام 
به احتــکار کاال کرده بود، 200 کیلوگرم ســیب و 
پرتقال احتکار بــه ارزش تقریبی 10 میلیون ریال 

را کشف کردند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان اســدآباد گفت: 
متهمان با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی 

شهرستان معرفی شدند.

کشف 2000 لیتر سوخت قاچاق در بهار
فرمانده انتظامی شهرســتان بهار از کشف 
یک هزار و 960 لیتــر گازوئیل قاچاق در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: مأموران انتظامی 
شهرســتان بهار بــا پایش محورهــای مواصالتی و 

اجرای ایســت و بازرســی مقطعی یک هزار و 960 
لیتر ســوخت قاچاق از یک دســتگاه وانت نیسان 

کشف کردند.
وی افزود: یک متهم در این خصوص با تشــکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

اخبار پلیس

کشف 35 میلیارد تومان 
کاالی قاچاق در همدان

فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: در دو 
ماهه ســال جاری بیش از 35 میلیــارد تومان 
کاالی قاچاق در استان همدان کشف شده است.

ســردار بخشــعلی کامرانی صالح در مراسم 
تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان رزن 
با بیــان اینکه جایگاه و نقــش پلیس در رونق 
تولید باید بررسی شود، اظهار کرد: در دو ماهه 
ســال جاری بیش از 35 میلیارد تومان کاالی 

قاچاق در استان همدان کشف شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال بیش از یک 
تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است، 
گفت: از ابتدای سال بیش از 85 درصد از جرائم 
که به وقوع پیوســته اند در حوزه فضای مجازی 
کشف شده که این امر نیز جز با همراهی مردم 

به دست نیامده است.
ســردار کامرانی صالح افزود: امیدوارم امسال 
همانند ســال گذشــته امنیت خوبی در سطح 
استان داشــته باشیم که شهرستان رزن نیز در 
بحث امنیت جزء شهرســتان های امن اســتان 

همدان محسوب می شود.
در پایان این مراســم از زحمات ســرهنگ 
محمدباقر سلگی تجلیل و علی زنگنه به عنوان 

فرمانده انتظامی شهرستان رزن معرفی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
همدان خبر داد

کشف 6 کیلوگرم هروئین 
در همدان

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان از کشف شش کیلوگرم هروئین در شهر 

همدان خبر داد.
سرهنگ هادی قزوینه بیان کرد:  روز جمعه 
نیروهــای پلیس مــواد مخدر شــش کیلوگرم 
هروئین در همدان کشــف کردند، همچنین در 
این عملیات 45 گرم ماده مخدر شیشــه کشف 
و ضبط شد. قزوینه افزود: در ادامه این عملیات 
دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر نیز دســتگیر و 

به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سارقان داخل خودرو 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: دو 
ســارق داخل خودرو در تعقیب و گریز شــبانه 

پلیس با شلیک گلوله دستگیر شدند.
جمشید باقری با اعالم این خبر اظهار کرد: 
ســاعت 3 بامــداد 18 خرداد مأموران گشــت 
کالنتری 11 شــکریه به راننده و سرنشین یک 
دســتگاه سواری پژو پارس ســفید که در بین 
خودروها پرســه می زدند مشــکوک شدند و به 

بررسی موضوع پرداختند.
وی با بیان اینکه راننده سواری پژو با مشاهده 
مأموران پس از برخورد جزئی با خودروی پلیس 
پا به فرار گذاشــت، گفت: به دنبال فرار راننده، 
تعقیب و گریز شــبانه بیــن مأموران و متهمان 
آغاز شد و در نهایت پلیس خودروی متهمان را 

متوقف و آنان را دستگیر کرد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان همدان بیان 
کــرد: در بازرســی از خــودروی متهمان، دو 
دســتگاه ای ســی یو، دو عدد پخش خودرو، دو 
عدد قفل فرمان، یک عــدد قفل پدال خودرو، 
یــک عدد فرمان خودروی پــژو پارس، مدارک 
یک دســتگاه خودرو به شــماره پالک معلوم و 
یک تیغــه چاقو که به صورت حرفه ای برای باز 
کردن دِر خودروها طراحی شده بود و همچنین 

تعدادی پیچ گوشتی و آچار آالت کشف شد.
باقــری در پایان تصریح کــرد: دو متهم 25 
و 26 ســاله پس از بازداشــت به مقر انتظامی 
منتقل و با تشــکیل پرونده بــه مرجع قضائی 

معرفی شدند.

کشف 16 تن آرد قاچاق 
در نهاوند

فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند از کشف 
16 تن آرد قاچاق توســط مأمــوران انتظامی 

بخش خزل این شهرستان خبر داد.
شااحمد ساکی از کشف آرد قاچاق در نهاوند 
خبر داد و اظهــار کرد: مأموران انتظامی بخش 
خزل شهرستان نهاوند حین گشت زنی در حوزه 
استحفاظی به یک دســتگاه کامیون مشکوک 

شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.
وی در ادامه گفت: در بازرســی های صورت 
گرفتــه از ایــن کامیون، 400 کیســه آرد 40 
کیلوگرمی کشــف و یک متهم در این خصوص 

به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند با اشاره 
به ارزش ریالی محموله کشــف شده، بیان کرد: 
ارزش تقریبی محموله کشــف شــده توســط 

کارشناسان 208 میلیون ریال برآورد شد.

اخبار پلیس

قاتل زن جوان مالیری
دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان مالیر گفت: عوامل 
انتظامی این شهرستان قاتل زن جوان را در کمتر 

از شش ساعت از کشف جسد، دستگیر کردند.
سرهنگ محمدباقر ســلگی گفت: شهروندی 
در تماس با مرکز فوریت های پلیســی خبر از رها 
شدن یک جســد در حاشیه پنج کیلومتری جاده 

مالیر می دهد.
وی اضافه کرد: مأموران انتظامی پس از حضور 
در محل با جسد یک زن جوان مواجه شده که به 

طرز فجیعی خفه شده و به قتل رسیده بود.
فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر بیان کرد: 
پس از انجام کارهای فنی، هویت مقتول شناسایی 
شد و عامل قتل این زن که همسرش بود دستگیر 

شد و به جرم خود اعتراف کرد.
سرهنگ سلگی گفت: قاتل اختالف خانوادگی 

را عامل بروز این اتفاق عنوان کرد.
علی احســان صالح مدیرکل پزشــکی قانونی 
همدان نیز در این باره گفت: جســد این زن 25 
ساله به پزشــکی قانونی منتقل و پس از تکمیل 

پرونده برای او جواز دفن صادر شد.
* دستگیری سارق تاکسی در مایر

فرمانده انتظامی شهرستان مالیر از دستگیری 
ســارق یک دستگاه تاکسی به دنبال اجرای طرح 

مهار و کشف خودرو در این شهرستان خبر داد.
ســلگی در این باره اظهار کرد: به دنبال اعالم 
سرقت یک دســتگاه تاکسی پراید از طریق مرکز 
فوریت های پلیســی 110، گشت های انتظامی با 
انسداد معابر، میادین و مبادی ورودی و خروجی 
شهرســتان مالیر طرح مهار را در این شهرستان 

اجرا کردند.
وی گفــت: با تالش مأمــوران، این خودرو به 
همــراه راننده در یکی از نقاط شهرســتان حین 
فرار مشــاهده و با انجام شگردهای خاص پلیسی 
و رعایت قانون به کارگیری سالح متوقف و متهم 

با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شد.

پورمختار در نشست شورای اداری شهرستان بهار خواستار شد:

ارائهراهکارهایعملیاتیبرایتحققاهدافبیانیهگامدومانقالب
مصوبات شورا باید مطابق قانون اجرا شود

هگمتانه، گروه شهرستان: نماینده مردم بهار 
و کبودراهنگ در مجلس شورای اسامی گفت: 
مسؤوالن دســتگاه های اجرایی پس از بررسی 
انقاب برای وصول  بیانیــه گام دوم  محورهای 
ارائه  عملیاتی  راهکارهــای  آن  متعالی  اهداف 

دهند.
محمدعلی پورمختار در شــورای اداری شهرستان 
بهار با بیان اینکه به جایگاه اعضای شــورا و مصوبات 
شوراهای شهر و روستا در ادارات کمتر توجه می شود 
و با توجه به جایگاه شــوراها در قانون اساســی، باید 
مصوبات شــورا در ســطوح مختلف مطابق قانون اجرا 
شــود، گفت: موضوع عدالت محوری یکی از مســائل 

اساسی گام دوم انقالب است.
وی بــا بیان اینکــه باید توزیع بودجــه و پروژه بر 
اساس عدالت و شاخص ها صورت گیرد تا شاهد توسعه 
متوازن باشــیم، اظهار کرد: انجام برخی امور مردم با 
کندی و تشریفات اضافی و موانع متعددی روبرو است 

در حالی که نگاه ها باید به حل مشکالت باشد.
پورمختــار با تأکید بر اینکه مســؤوالن باید بدون 
توصیه کار و مشکالت مردم را که خالف رویه و قانون 
نیست؛ حل کنند، گفت: استفاده از نیروهای جوان در 

امور مدیریتی مورد توجه باشد.

وی بــا تأکید بر ورود به مباحث و محورهای بیانیه 
گام دوم انقالب توســط مســؤوالن گفت: مســؤوالن 
دســتگاه های اجرایی باید در حیطــه وظایف خود به 
صــورت تئوری و عملی و اجرایی وارد شــده و پس از 
بررسی و شــناخت دقیق؛ برای وصول اهداف متعالی 

بیانیه راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با تأکید بر ورود جوانان به عرصه های 
مدیریتی گفت: روحیــه و باور »ما می توانیم« باید در 
همــگان به خصــوص جوانان تثبیت و زمــام امور به 

جوانان مؤمن انقالبی دانا و کاردان سپرده شود.
وی اظهار کرد: مقام معظــم رهبری در بیانیه گام 
دوم به امیدبخشی و نگاه خوش بینانه به آینده و دوری 
از امیــد کاذب و فریبنــده و ترس کاذب و شــناخت 

صحنه تبلیغاتی دشمن تأکید دارند.
پورمختار اظهار کرد: تبیین بیانیه گام دوم انقالب و 
مسائل اصولی آن و راهکارها و چالش ها در سخنرانی ها 

و مناسبت ها باید مد نظر قرار گیرد.
* رونق تولید تنها تولید انبوه نیست و کیفیت 

نیز باید مدنظر قرار گیرد
امام جمعه بهــار نیز با بیان اینکه ایران اســالمی 
همواره رو به جلو حرکــت کرده و در منطقه از لحاظ 

اقتدار نظامی جایگاهی را به خود اختصاص داده است، 
گفت: همانگونه که در راستای تبیین گام دوم انقالب 

حرکت می کنیم نباید از نام گذاری سال غافل باشیم.
حجت االسالم حبیب ا... حاتم نیا تصریح کرد: رونق 
تولید تنها تولید انبوه نیست و کیفیت نیز باید مدنظر 
قــرار گیرد و برای رضای خــدا و حفظ آبروی نظام و 

مملکت باید تالش کنیم.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب گفت: در گام 
دوم انقالب بیشــترین بار مســؤولیت بر دوش جوانان 
گذاشته شده و در این راستا باید امید و خودباوری در 
جوانان بیش از پیش تقویت شــود تا اهداف بیانیه گام 

دوم انقالب محقق شود.
فرماندار شهرستان بهار نیز وظیفه اصلی مسؤوالن 
را امیدبخشی به مردم و ترسیم آینده روشن برای نظام 
دانســت و گفت: مردم با نظام مشــکل ندارند و گاهی 

مسؤوالنی باعث ایجاد بدبینی می شوند.
احســان قنبری گفت: با توجه بــه در پیش بودن 
انتخابات مجلس در اسفند امسال باید زیرساخت های 

برگزاری باشکوه این انتخابات فراهم شود.
قنبــری اضافه کرد: پروژه هــای عمرانی و خدماتی 
خوبی در شهرســتان بهار کلید خورده که می توان به 
احداث زیرگذر نهالســتان و احــداث خط فاضالب در 

شــهرک فرهنگیان برای جلوگیــری از آب گرفتگی و 
بیرون زدگی فاضالب در منازل شهرک فرهنگیان اشاره 

کرد.
وی بر توجه بیشتر به بیانیه گام دوم انقالب توسط 
مسؤوالن اجرایی شهرســتان بهار تأکید کرد و گفت: 
امیــد و نگاه خوش بینانه به آینــده می تواند به عنوان 
یکی از محورهای بیانیه گام دوم انقالب در رأس امور 

قرار گیرد.
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خبــر همدان

خبــر

برگزاری همایش  تبیین 
اندیشه های امام خمینی)ره( 

در کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد همدان

مناسبت  به  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
سی امین ســالگرد رحلت امام خمینی)ره( 
همایش تبیین اندیشــه های امام راحل در 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد همدان 

برگزار شد.
به گزارش هگمتانــه به نقل از روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، 
سرپرســت دبیرخانــه کانون هــای  فرهنگــی و 
هنری مســاجد همدان در ایــن خصوص گفت: 
هم زمان با ســی امین سالگرد ارتحال بنیان گذار 
انقالب اســالمی، برنامه های گسترده فرهنگی و 
نشســت های تخصصی در کانون هــای فرهنگی 

هنری مساجد همدان برگزار شد.
حمیدرضــا ناهیدی فرد افــزود: امام خمینی 
)ره( گنجینــه ای پر افتخار و الگویی مقتدر برای 
تمــام آزادی خواهان جهــان و ملت های مظلوم 

هستند.
اظهار کرد: کانون های مســاجد ظرفیت  وی 
بســیار مناســبی برای تبیین نقش ارزنده امام 
خمینی )ره( در شــکل گیری و پیروزی نهضت 

اسالمی دارند.
سرپرســت دبیرخانــه کانون هــای  فرهنگی 
و هنری مســاجد همــدان با تأکید بــر اجرای 
برنامه هــای مختلف در کانون هــا، گفت: در این 
ایام محافل انس با قرآن کریم و طرح تالوت نور 
در کانون های فرهنگی و هنری مساجد روستایی 

و شهری همدان برگزار شد.
ناهیــدی فــرد خاطرنشــان کــرد: برگزاری 
محافل انــس با قرآن کریم و برگزاری مســابقه 
کتاب خوانی وصیت نامه سیاســی و الهی حضرت 
امــام خمینــی)ره( در کانون هــای فرهنگی و 
هنری مســاجد استان، اجرای طرح تالوت نور و 
اهدای ثواب قرائت یــک صفحه از قرآن به روح 
بنیان گذار انقالب اســالمی از دیگــر برنامه های 
اجرایی در کانون های مساجد استان همدان بود.

وی ادامه داد: سخنرانی در مورد اندیشه های 
نورانی امام )ره( برای نســل جــوان و نوجوان، 
جملــه  از  فرهنگــی  نمایشــگاه های  برپایــی 
برنامه های بزرگداشت سی امین سالگرد ارتحال 
رهبر کبیر انقالب اســالمی و گرامیداشــت قیام 

15 خرداد در مساجد همدان بود.

خبــر

معاون امور فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد 
بهزیستی استان:

»پیشگیری اجتماع محور 
اعتیاد« برای 230 هزار همدانی 

اجرا می شود

هگمتانه، گــروه خبر همدان: معاون امور 
فرهنگی و پیشــگیری از اعتیاد بهزیستی 
استان همدان گفت: پیشگیری اجتماع محور 
اعتیاد امسال برای 230 هزار نفر در استان 
همدان انجام می شــود و در حاشیه شهرها 
و 52 منطقه شناســایی شده قرار است کار 

پیشگیری از اعتیاد انجام شود.
امیر کوکاییان دیروز در گفتگویی اظهار کرد: در 
حال حاضر براســاس برنامه ششم توسعه در زمینه 
درمان اعتیاد 45 کمپ ترک اعتیاد در همدان وجود 

دارد.
وی با بیان اینکــه از مجموع کمپ های موجود 
در استان ســه کمپ ویژه بانوان در شهرستان های 
همدان، نهاوند و تویسرکان فعال است ادامه داد: در 
برنامه امسال حوزه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد 
برنامه عملیاتی ما پوشــش 230 هزار نفر در استان 

است.
معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان 
همــدان گفت: ایــن طرح در زمینه آگاه ســازی و 
برگزاری کارگاه های آموزشی در روستاها، شهرها و 
محیط های آموزشی، دانشگاه ها، محیط های کاری و 

حاشیه شهرها برگزار می شود.
وی در خصــوص اجرای طرح کیــان نیز که از 
اواخر سال گذشته به صورت آزمونه در همدان آغاز 
شــده است خاطرنشــان کرد: این طرح در سازمان 
زندان ها در راستای آگاه سازی و برگزاری کارگاه های 

آموزشی انجام می شود.
کوکاییــان بیان کرد: در طــرح کیان مراحل 
مشــاوره روان شناختی اعتیاد به صورت محرمانه 
انجام می شود چراکه هدف نهایی از برگزاری این 
طرح افزایش دانش افراد در پیشــگیری از اعتیاد 

است.
وی در زمینه اجرای طرح »پازک« طرحی برای 
پیشگیری اولیه از اعتیاد نیز تصریح کرد: این طرح 
مخصوص پیشــگیری اعتیاد در زنان و کودکان در 

معرض خطر برگزار می شود.
معاون امور فرهنگی و پیشــگیری بهزیســتی 
استان همدان افزود: در حاشیه شهرها و 52 منطقه 
شناسایی شده قرار اســت کار پیشگیری از اعتیاد 

انجام شود.

مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان:

توزیع 25 میلیارد و 800 میلیون ریال فطریه 
همدانی ها بین نیازمندان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل کمیته 
امداد امام)ره( استان همدان گفت: 25 میلیارد 
و 800 میلیون ریال فطریه در اســتان همدان 

جمع آوری شد.
پیمــان ترکمانه در گفتگویــی در مورد فطریه 
جمع آوری شــده در اســتان همدان اظهار کرد: از 
790 صندوق جمــع آوری فطریه در اســتان 25 
میلیارد و 800 میلیون ریال فطریه جمع آوری شد.

وی افزود: ممکن اســت در برخی مناطق فطریه 
جمع آوری شــده در اختیار هیأت امنا برای مسجد 
ســازی قرار گرفته و یــا در روســتایی نیز فطریه 
جمع آوری شده را در اختیار نیازمند آن روستا قرار 

دهند که این ها به حساب ما نمی آید.
مدیــرکل کمیته امداد امام)ره( اســتان همدان 
بیان کرد: فطریه جمع آوری شــده توسط بانک در 

روز عید فطر به حساب نیازمندان واریز شد.
ترکمانه عنوان کــرد: درمجموع 790 پایگاه در 
مصلی های نماز عید فطر، مســاجد، میادین، سطح 
شــهر و پایگاه های نیکوکاری فطریه را جمع آوری 

کردند.
وی ابراز کرد: فطریه جمع آوری شده به هیچ عنوان 
از روستایی به روستای دیگر یا از شهری به شهری 
دیگر منتقل نشــده و در روســتاها بین نیازمندان 

همان روستا توزیع  شد.

اهدای خون بیش از 2200 همدانی در ماه رمضان
مدیرکل  گــروه خبر همــدان:  هگمتانه، 
انتقال خون همدان گفت: 2 هزار و 204 تن از 
همدانی ها ماه مبارک رمضان خون اهدا کردند 

که 34 نفر از این تعداد بانوان بودند.
افشین محمدی روز یکشنبه در گفتگویی افزود: 
بیشــترین میزان اهدای خون مربوط به شــب های 
احیــا بــوده و مــردم روزه دار 377 واحد خون در 
شب های نوزدهم، بیســت و یکم و بیست سوم ماه 

مبارک رمضان اهدا کردند.
وی اضافــه کــرد: یک هــزار و 493 نفر از اهدا 
کنندگان خون در ماه رمضان اهدا کنندگان مستمر 

و 711 تن اهدا کنندگان با سابقه بودند.
مدیرکل انتقال خــون همدان اظهار کرد: مراکز 
انتقال خون واقع در همدان و مالیر فعال هستند و 

سایر شهرستان ها به این 2 مرکز مراجعه می کنند.
محمدی یــادآوری کرد: امســال چند محموله 
پالکت و خون به اســتان هایی همچون خوزستان، 
تهران و ســنندج به علت نیاز به فرآورده های خونی 

ارسال شده است.
وی ادامــه داد: در ماه هــای مبــارک رمضــان 
خون گیــری از اهــدا کنندگان روزه دار تا ســاعت 
10:30 با نظر پزشک صورت می گرفت و پس از این 
ساعت حتی در صورت اعالم رضایت فرد، به منظور 
جلوگیری از ضعف شــدید اهدا کننده، خون گیری 

انجام نمی شد.
مدیــرکل انتقال خون همدان بیان کرد: به افراد 
متقاضی پیشــنهاد می شد که بعد از افطار یا قبل از 

ساعت 10:30 در مراکز انتقال خون حضور یابند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:

جریمه 56 میلیون تومانی 3 غذاخوری متخلف 
در همدان

همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
حکومتی  تعزیــرات  مدیرکل 
اســتان همــدان گفــت: 3 
غذا  تهیه  و  غذاخــوری  واحد 
در همــدان توســط تعزیرات 
حکومتی همــدان به پرداخت 
ریال  هزار   412 و  میلیون   563

جریمه محکوم شدند.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط 
عمومــی اداره کل تعزیرات حکومتی 
اســتان همدان، علیرضا حســن پور 

گفت: 3 واحد غذاخوری و تهیه غذا در همدان توســط 
تعزیرات حکومتی همدان جریمه شدند.

وی گفت: این واحدها به اتهام عرضه خارج از شبکه 
یک تن گوشت منجمد عالوه بر الزام به عرضه درشبکه 

رسمی به پرداخت جزای نقدی نیز 
محکوم شدند.

حسن پور افزود: باتوجه به اینکه 
گوشت های خارجی با هدف تنظیم 
بازار و اســتفاده خانواده ها وارد کشور 
شــده در این غذاخوری ها برای تهیه 
غذا مورد استفاده قرار می گرفت که با 
اقدام به موقع گشت مشترک تعزیرات 
حکومتی و دادستانی بیش از یک هزار 
کیلوگرم گوشت منجمد وارداتی از سه 
واحد غذاخوری و تهیه غذا کشف شد.

وی گفت: شــعبه پنجم این اداره کل پس از اجرای 
تشریفات قانونی این سه واحد را عالوه بر الزام به عرضه 
در شبکه رسمی، به پرداخت مبلغ 563 میلیون و 412 

هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

پیش بینی برداشت 340 هزار تن جو در همدان
هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیر امور 
زراعت سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: 
پیش بینی می شود 340 هزار تن جو از اراضی 

کشاورزی این استان برداشت شود.
امیر الهوتیان روز یکشــنبه در گفتگویی افزود: 
به منظور تولید محصــول راهبردی جو و عملیاتی 
کردن اقتصاد مقاومتی در ســال زراعی جاری 114 
هزار هکتار از اراضی این اســتان زیر کشت جو آبی 

و دیم رفت.
وی اظهــار کرد: 44 هزار هکتــار از اراضی زیر 
کشــت جو آبی و 70 هزار هکتار نیز زیر کشت جو 

دیم رفته است.
وی بیان کرد: استان همدان در بخش کشاورزی 
یکی از قطب های تولیدی مهم کشــور اســت و هم 
اکنون از نظر ارزش افزوده این استان 3.2 تولیدات 
کشــور را به خود اختصاص داده اســت. الهوتیان 
گفت: از لحاظ وزنــی 4.5 درصد از کل محصوالت 
کشاورزی کشور در اســتان همدان تولید می شود 
و در ســطح اقتصــادی نیز این اســتان در بخش 
کشــاورزی ارزش افزوده 29 درصــدی را به خود 
اختصاص داده است که این رقم نسبت به سال های 

گذشته رشد بیشتری داشت.

فرماندار همدان تأکید کرد:

ضرورتبهکارگیریافرادکارآزمودهدردفاتربیمهروستایی
همدان  فرماندار  همدان:  گروه خبر  هگمتانه، 
انگیزه و کارآزموده  با  به کارگیری کارگزاران  بر 
در دفاتر کارگزاری بیمه روســتایی شهرستان 

همدان تأکید کرد.
حســین افشاری شــامگاه شــنبه در نشستی با 
اجتماعی کشــاورزان،  بیمــه  مدیرعامــل صندوق 
روســتاییان و عشــایر همدان با اشــاره به کسب 
رتبه ســوم کشوری توســط بیمه روستاییان استان 
و کسب رتبه اول اســتان توسط شهرستان همدان 

در توســعه این بیمه گفت: افزایش سطح آگاهی و 
بینش مردم در روســتاها باعث همراهی بیشتر در 

این امر شده است.
حســین افشــاری با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی 
بیشتر در این زمینه افزود: نقش بخشداران، دهیاران و 
شوراهای اسالمی روستا نیز در توسعه بیمه روستاییان 

بسیار مؤثر است.
وی خطــاب به مدیــران صندوق بیمــه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشــایر همدان با بیان اینکه 

شما به درستی در این خصوص هدف گذاری کرده اید 
خواســتار به کارگیری کارگزاران با انگیزه و کارآزموده 
در دفاتر کارگزاری بیمه روســتایی شهرستان شد و از 

این اقدام قدردانی کرد.
فرماندار همدان اضافه کــرد: پیگیری های زیادی 
توســط مدیران ذیربط اســتان همدان انجام گرفته 
تا این بیمــه بتواند فعالیت کند و هم اکنون بســتر 
مناســبی برای افزایش عزت و توانمندی روستاییان 

فراهم شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان مطرح کرد:

حفظمنابعطبیعیکارزیرساختی،ارزشیومعنویاست
هگمتانه، گروه رویداد: مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان همدان مطرح کرد: حفظ 
منابع طبیعی کار زیرساختی، ارزشی و معنوی 

است.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان همدان، 
اســفندیار خزائی گفــت: حفظ منابــع طبیعی کار 
زیرساختی، ارزشی و معنوی است و سود مادی آن به 

خود مردم برمی گردد.
وی اظهــار کرد: همه باید تــالش کنیم فرهنگ 
حفــظ منابع طبیعی به یک معــروف عمومی تبدیل 

شود.
خزائی با بیان اینکه ســال گذشته توانستیم برای 
هر شهرستان یک دستگاه »دمنده« برای مهار آتش 
ســوزی در عرصه های منابع طبیعــی تهیه کنیم که 
بســیار مؤثر بود، گفت: طی سال 96 در 707 هکتار 
از اراضی اســتان 39 فقره آتش ســوزی داشتیم که 
در ســال گذشــته با تجهیز ادارات منابــع طبیعی 
شهرستان ها به تجهیزات آتش کوب و دستگاه دمنده 
شاهد کاهش چشمگیرآتش سوزی بودیم به طوری که 

حریق در ســطح عرصه های منابــع طبیعی به کمتر 
از40 هکتار کاهش یافت.

اســفندیار خزائی با اشــاره به 905 هــزار هکتار 
اراضی ملی استان گفت: 822 هزار هکتار مرتع و 42 
هزار هکتــار اراضی جنگلی، ذخیره گاه های جنگلی و 

جنگل کاری در استان وجود دارد.
وی افزود: باوجود اینکه استان همدان1 درصد از 
مراتع کل کشور را به خود اختصاص داده اما 3 درصد 
علوفه کشــور در همدان تولید می شــود که نشان از 
وجود مراتع با پوشش گیاهی مناسب در استان دارد.

وی با بیان اینکه گیاهان یک ســاله به دلیل اینکه 
با بارش ها به شــدت رشــد کرده و سریع هم خشک 

می شــوند حالــت آتش زنه دارند، تصریــح کرد: این 
گیاهان خطرآفرین هســتند که بــرای جلوگیری از 

حریق آن ها اقداماتی را انجام داده ایم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از آتش سوزی سعی 
داریم تا دام ها به موقع برای چرا به مراتع بیایند، ادامه 
داد: طبق سال های گذشته در این خصوص به خوبی 
عمل کرده و تا قبل از 15 اردیبهشــت ماه اجازه ورود 

دام به مراتع را ندادیم.
به گفتــه خزائی باتوجــه به اینکــه بارش ها در 
مناطق دشتی بیشتر اســت، مدیریت شده که دام ها 
از علوفه های یک ســاله و حواشی مزارع تعلیف کنند 
تا آتش زنه ها باعث نشوند مراتع درجه یک را از دست 

بدهیم.
وی بــا تأکید بر اهمیت پیشــگیری، عنوان کرد: 
تجهیــزات الزم بــرای مهار آتش ســوزی را داریم و 
هرساله این تجهیزات را به روز می کنیم چنانکه سال 
گذشــته نیز یک میلیارد تومان برای خرید تجهیزات 

هزینه کردیم.
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 

همدان با بیان اینکه ســال گذشــته توانستیم برای 
هر شهرستان یک دســتگاه »دمنده« تهیه کنیم که 
بســیار مؤثر بود، گفت: طی سال 96 در 707 هکتار 
از اراضی اســتان 39 فقره آتش سوزی رخ داد که در 
ســال گذشته با تجهیز شهرســتان ها به این دستگاه 
شاهد کاهش چشمگیر آتش سوزی بودیم به طوری که 
مساحت اراضی دچار حریق به 40 هکتار هم نرسید.

خزائی با بیان اینکه در ســال جاری نیز تالشمان 
این است که شهرستان های بیشتری را تجهیز کنیم، 
افزود: امسال نیز یک میلیارد تومان برای به روزرسانی 

تجهیزات اطفای حریق هزینه شده است.
وی یــادآوری کرد: یگان حفاظــت منابع طبیعی 

اســتان نیز مانورهای الزم را برگزار کرده و آمادگی 
کامــل بــرای حفاظــت از اراضی منابــع طبیعی و 

آبخیزداری استان و اطفای حریق وجود دارد.
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
همدان با اشــاره به اینکه آمادگی ما برای حراســت 
از عرصه های جنگلی 100 درصد است، تصریح کرد: 
تالش داریم از بخش خصوصی و تشــکل های زیست 
محیطی و سازمان های مردم نهاد و سایر اقشار مردم 
نیز کمک بگیریم تا به صورت کامل آتش سوزی را به 

صفر برسانیم.
خزائی از اجــرای طرح بوم ســازگان جنگل های 
زاگرس )اکوسیستم( خبر داد و خاطرنشان کرد: این 
طرح، کار ویژه ای است که سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور در دست اجرا دارد و استان همدان 

نیز به طور جدی در آن ورود کرده است.
وی با بیان اینکه این برنامه جامع در ســال جاری 
برای حفاظت از عرصه های جنگلی و مرتعی اســتان 
تدوین شــده، گفت: اجرای طرح جامع بوم ســازگان 
جنگل های زاگرس با هدف حفاظت، احیا و توســعه 
جنگل های استان، ارتقا و بهبود کیفیت مراتع، تقویت 
پوشــش گیاهی، پیشــگیری از حریق در عرصه های 
منابــع طبیعی و مدیریت جامــع حوزه های آبخیز از 

اولویت های مهم منابع طبیعی در سال جاری است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
عنوان کرد: هدف از اجرای طرح بوم ســازگان تأمین 
رطوبت بذرکاری و نهال کاری در حوزه آبخیزداری و 
جنگل ها برای افزایش پوشش گیاهی، رطوبت نسبی 

جنگل ها و پایا شدن آن ها است.
خزائی با اشاره به اهمیت نقش مردم در جلوگیری 
از آتش ســوزی ها، اضافــه کــرد: هرکــدام از افراد 
می توانند یک تسهیل گر منابع طبیعی باشند، چراکه 
اگر حریقی اتفاق بیفتد نزدیک ترین افراد به حوزه ها 
مردم هســتند که می توانند قبل از ورود نیروها وارد 

کار شده و در اطفای حریق ما را کمک کنند.

اطالع نگاشت  
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ایران و جهان ورزش - 

ایران و جهان 

خبــر

پرش سوارکاران همدانی
 در گرامیداشت عید سعید فطر

هفتمین  نتایج  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
هفته مسابقات پرش با اسب هیأت سوارکاری 
استان همدان در سال 98 گرامیداشت عید 

سعید فطر اعام شد.
مطابق تقویم ورزشی هیأت سوارکاری استان 
همدان هفتمین هفته مســابقات پرش با اسب به 
مناسبت عید سعید فطر در روز جمعه 17 خرداد 
به میزبانی باشــگاه سوارکاری آذرخش شهرستان 
بهار در رده B1 بزرگســاالن، رده open و رده 
مبتــدی با حضور 27 ســوارکار از باشــگاه های 
ســوارکاری و مراکز تولید و پرورش اسب استان 

برگزار شد.
در  تاش سوارکاران  زیر حاصل  نتایج   *

این مسابقه است
رده B1 بزرگســاالن )135cm( مقــام اول: 
مهــدی حمزه ای با اســب بای مولگا از خوشــه 
طالیــی، دور باراژ بدون خطــا و زمان 44 ثانیه و 

18صدم ثانیه
مقام دوم: علیرضا علیزاده با اســب ادیلیک از 
باشگاه اکباتان، دور باراژ 4 خطا و زمان 45 ثانیه 

و 10 صدم ثانیه
مقام سوم: علیرضا بختیاری با اسب گراباندو از 
باشگاه ســوارکاری و مرکز پرورش اسب اویسینا، 

دور اول 4 خطا
جدول داوری: یک دور با یک باراژ

)110cm( و open رده *
مقــام دوم: علیرضا بختیاری با اســب آلفا از 

باشگاه اویسینا
مقام ســوم: الوان بذر افشــان با اسب رایکا از 

باشگاه آذرخش
جدول داوری: دو بخشی

* رده مبتدی
آرش کریمی با اسب سزار از باشگاه ایثار

مهدی صمدی با اسب ورونیکا از باشگاه ایثار
امید یگانه با اسب باراباس از باشگاه شبدیز

جوایز نقــدی و غیــر نقدی نفــرات برتر در 
حضور رئیس هیأت ورزشــی ســوارکاری استان 
همدان، ناظرفنی فدراســیون سوارکاری، تعدادی 
از پیشکسوتان و خانواده سوارکاران به ایشان اهدا 

شد.

خبــر

معرفی برترین های
 بیلیارد مردان همدان

مســابقات  ورزش:  گروه  هگمتانــه، 
بیلیارد مردان اســتان همدان با معرفی 
نفرات برتر به میزبانی شهرســتان مایر 

یافت. پایان 
سرپرست هیأت بولینگ و بیلیارد همدان در 
این باره گفت: این رقابت ها با حضور 50 ورزشکار 
و در رشته اسنوکر به میزبانی باشگاه پارسه مالیر 

برگزار شد.
محمــد فتحی افــزود: در دیــدار نهایی این 
رقابت ها مالک قاسمی از مالیر با شکست حریفان 

خود عنوان قهرمانی را به دست آورد.
وی اضافه کرد: همچنین حســام اسکندری 
از همدان بر ســکوی دوم قرار گرفت و کیارش 

محمدی دیگر ورزشکار همدانی سوم شد.
فتحی خاطرنشــان کرد: علی نیشــابوری از 
همدان نیز توانست بر سکوی چهارم این رقابت ها 

قرار بگیرد.
وی بــا بیان اینکه هــدف از برگزاری این 
رویداد ورزشــی کشــف اســتعدادها و آماده 
سازی ورزشــکاران برای مســابقات کشوری 
اســت، خاطرنشــان کرد: هفته گذشــته نیز 
مســابقات ایت بال به میزبانی همدان برگزار 

شد.
اسنوکر رشته ای از ورزش بیلیارد است که 
روی میــز بزرگی پوشــیده از پارچه فالنل که 

دارای شش حفره است، بازی می شود.

خبــر

وزیر بهداشت:
صادرات دارو به عراق 

تا 2 ماه آینده
رونمایی از 23 کاالی جدید پزشکی

وزیر  جهان:  و  ایــران  گروه  هگمتانه، 
بهداشــت گفت: تا دو ماه آینده صادرات 
دارو و تجهیزات پزشکی به عراق را آغاز 

می کنیم.
ســعید نمکی در حاشــیه بیست و دومین 
نمایشــگاه بین المللــی ایران هلــث در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: خوشــحال هســتم که 
امروز در این نمایشــگاه نــزد تولیدکنندگان 
و شــرکت های دانش بنیان هســتیم و از 23 

محصول جدید رونمایی می کنم.
وی ادامه داد:  افتخار کشــور این اســت در 
شرایط سخت تحریم با تکیه به تولیدکنندگان 
داخلــی و سیاســت های وزارت بهداشــت که 
حمایت از تولید داخل اســت نیازهای خود را 

تأمین می کنیم.
داخلی  تولیدکنندگان  گفت:   بهداشت  وزیر 
30 میلیــون دالر محصوالت پزشــکی صادر 
کرده انــد ضمــن اینکه تجهیــزات داخل را با 

کیفیت مطلوب تولید می کنند.
نمکی خاطرنشــان کرد:  برای اینکه با این 
هجمه های ســنگین مقابلــه کنیم فکر کردیم 
برای کاهش آن ســازماندهی جدیدی داشته 
باشــیم در نتیجــه قرارگاهی را در ســازمان 

تجهیزات پزشکی ایجاد کردیم.
وی افزود: تا دو مــاه آینده صادرات دارو و 

تجهیزات پزشکی را به عراق آغاز می کنیم.
بین المللی  نمایشــگاه  و دومیــن  بیســت 
ایران هلث که مربــوط به تجهیزات و ملزومات 
پزشــکی اســت تــا 22 خــرداد بــا حضور 
تولیدکننــدگان داخلــی و تولیدکنندگان 15 
کشــور در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی 

برگزار می شود.

خبــر

نظرسنجی وزارت ارتباطات مشخص کرد
نارضایتی 77 درصد 

کاربران از نحوه پشتیبانی 
اپراتورهای اینترنت

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: در 
از سوی وزارت  انجام شــده  نظرسنجی 
پشــتیبانی  نحوه  درخصوص  ارتباطات 
مشــخص  اینترنت  ســرویس دهندگان 
شــد که بیش از 77 درصــد کاربران از 
اینترنت  دریافت خدمــات  پشــتیبانی 

ندارند. رضایت 
در پــی تعییــن ضرب االجــل دو هفته ای 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات برای 
بهبود  به منظــور  اینترنت  ســرویس دهندگان 
کیفیت ارائه خدمات پشــتیبانی به مشترکان، 
پایــگاه اطالع رســانی وزارت ارتباطات عملکرد 
ســرویس دهندگان اینترنت را به نظرســنجی 

عمومی گذاشت.
در پی برخی نارضایتی ها از نحوه پشتیبانی 
وزیر  روز گذشته  اینترنت،  ســرویس دهندگان 
ارتباطات این موضوع را پیگیری کرد و دو هفته 
به رگوالتــوری و اپراتورهای اینترنت مهلت داد 

تا اوضاع را اصالح کنند.
در این راســتا وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با هدف کســب اطالعــات از نظرات 
مردم، عملکرد سرویس دهندگان اینترنت را به 

نظرسنجی عمومی گذاشته است.
در این نظرســنجی از کاربران پرسیده شده 
که آیــا از ارائه خدمات پشــتیبانی ســرویس 

دهندگان اینترنت رضایت دارند؟
77.8 درصــد شــرکت کننــدگان در این 
نظرســنجی به این ســوال پاســخ خیر دادند. 
5.6 درصد کاربران از خدمات رضایت داشــتند 
و پاســخ 16.7 درصد شرکت کنندگان در این 
نظرســنجی به خدمات پشــتیبانی اینترنت، تا 

حدودی بوده است.

رئیس هیأت فوتبال همدان:

بهزودیتکلیفتیمپاسمشخصمیشود
هگمتانه، گــروه ورزش: رئیس هیأت فوتبال 
همدان گفت: تکلیــف تیم پاس و تصمیم گیری 
پیرامون حضور این تیم در لیگ یک یا دو کشور 

به زودی مشخص می شود.
عبــاس صوفــی اظهــار کــرد: بــه هــر حال 
ســرمایه دارانی برای حمایت از تیــم پاس و خرید 
امتیاز لیگ یــک ابراز تمایل کرده انــد اما تصمیم 
نهایــی پیرامون این تیم را سیدســعید شــاهرخی 

می کند. اتخاذ  همدان  استاندار 
وی اضافــه کــرد: در حــال پیگیری های الزم 

بــرای جذب حامــی مالی و چگونگــی اداره تیم 
پاس در فصل جدید مســابقات هستیم و تا پایان 
ماه جاری نیز نشســتی با اســتاندار همدان انجام 

می دهیم.
عضو هیأت مدیره باشــگاه پاس با تأکید بر لزوم 
پرهیز از هرگونه شایعه و حاشیه سازی پیرامون این 
تیم گفت: هرگونه تصمیم گیری نیاز به فضای آرام و 

به دور از حاشیه دارد.
وی گفــت: حضــور پاس در لیگ یــک به طور 
قطع فرصت طالیی برای فوتبال همدان به شــمار 

مــی رود و هیأت فوتبال نیز از این مهم اســتقبال 
می کند.

رئیس هیــأت فوتبــال همدان یادآور شــد: در 
صورت حضــور نیافتن پاس در لیگ یک، برای لیگ 
2 تصمیم گیری الزم صورت می گیرد و ســعی ما در 

وهله نخست جذب حامی مالی است.
تیم پاس هم اکنون در لیگ دســته دوم فوتبال 

کشور قرار دارد.
این تیم فصل گذشته از صعود به لیگ دسته یک 

بازماند. کشور  فوتبال 

روستاییان ینگی کند همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی برگزار کردند
هگمتانه، گروه ورزش: مردم ورزش دوســت 
روستای ینگی کند بخش جوکار شهرستان مایر 
با برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به 

اعتیاد نه گفتند.
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با شــعار »نه 
بــه اعتیاد« در روســتای ینگی کنــد بخش جوکار 
مالیر به همت هیأتهای ورزشی همگانی و روستایی 
و بازیهــای بومــی محلی با همــکاری اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان مالیر، بخشــداری و شــورای 
اسالمی و مســؤول نمایندگی اداره ورزش و جوانان 
بخش جوکار، دهیاری و شورای روستای ینگی کند 

و خیران این روستا برگزار شد.
کتابی معاون سیاســی اجتماعی فرمانداری ویژه 
آزادیخواه  مالیر، محمــد کاظمی و حجت االســالم 
نمایندگان مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی، 
یوســف خدر ویســی رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان مالیــر، فرهاد جهانیان بخشــدار بخش 
جوکار و دیگر مســؤوالن دستگاه های اجرایی بخش 
جوکار و تعدادی از خبرنگاران و صدا و سیما در این 

داشتند. همایش حضور 
جهانیان بخشــدار جوکار برگــزاری همایش های 

پیــاده روی خانوادگــی را گامی مهم در راســتای 
همگانــی کردن ورزش و تشــویق مردم به ورزش و 
شــور و نشــاط در کنار خانواده دانســت و گفت: با 
همــکاری اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالیر و 
بخش جوکار در تالش بــرای برگزاری همایش های 
پیــاده روی خانوادگی در روســتاهای بخش جوکار 

هستیم.
نماینــدگان مــردم مالیــر در مجلس شــورای 
اســالمی نیز ورزش را امری مهــم تلقی کرده و آن 
را از واجبات زندگی ماشــینی امروزی دانســتند و 
از خانواده هــای این روســتا و روســتاهای اطراف 
خواســتند با تشــویق فرزندان خود بــه ورزش آنها 
را عالقمنــد به ورزش کنند تا از ایــن طریق بتوان 

جامعه ای عاری از هرگونه مواد مخدر داشت.
ویژه  فرمانــداری  اجتماعــی  معــاون سیاســی 
شهرســتان مالیر نیز ضمن تقدیر از عوامل اجرایی 
این همایش از حضور پورشــور مردم روستای ینگی 
کند و روســتاهای اطراف تشــکر کرده و ورزش را 
وســیله ای برای پیشــگیری و جلوگیــری از اعتیاد 

دانست.
سعید کتابی در ادامه گفت: طرح ملی فشار خون 

که یک طرح کشــوری و ملی اســت در شهرستان 
مالیر و روســتاهای بخشــهای تابعه شهرســتان با 
همــکاری ادارات و ســازمانهای ذیربــط در حــال 

اجراست.
خــدر ویســی رئیــس اداره ورزش و جوانــان 
شهرستان مالیر ورزش را دشــمن سرسخت اعتیاد 
و مواد مخدر دانســت و گفت: مردم روستای ینگی 
کند بــا حضور پرشــور خــود در کنار مســؤوالن 
شهرســتان مالیــر و بخش جوکار ثابــت کردند که 
خواهان ورزش و زدودن گــرد و غبار اعتیاد از این 

آب و خاک هستند.
وی در ادامه افزود: درآینده ای نزدیک و با تالش 
و حمایتهــای مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان 
همدان و مسؤوالن شهرســتان مالیر سالن ورزشی 
روســتای ینگی کند افتتاح شده و مورد بهره برداری 

اهالی این روستا قرار می گیرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالیر در 
پایــان صحبتهای خود به بیــان اهداف و طرح های 
و  روســتاها  ورزش  در  جوانــان  و  ورزش  اداره 
بخش های تابعه پرداخت و آینده ای روشــن را برای 

ورزش شهرستان و روستاهای تابعه عنوان کرد.

گفتنــی اســت، بیش از دو هزار نفر از ســاکنان 
روســتای ینگی کند و روســتاهای اطــراف در این 
همایش شرکت کردند و مسیر دو کیلومتری مسجد 
جامع تا کارخانه آب معدنی این روســتا را با شــعار 
»ورزش آری و اعتیاد هرگز« طی نموده و برگزاری 
اینگونه همایشــها و حتی مســابقات ورزشی را در 

طول سال خواستار شدند.
کارت هــای هدیه،  جوایزی همچــون دوچرخه، 
فرش و کمک هزینه سفر به کربالی معلی و سفر به 
مشــهد مقدس به قید قرعه بــه ارزش تقریبی بیش 
از 120 میلیون ریال که از ســوی فرمانداری ویژه، 
نمایندگان مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی، 
اداره ورزش و جوانــان و هیأتهای ورزش همگانی و 
روســتایی و بازیهای بومی محلی شهرســتان مالیر، 
بخشــداری و نمایندگی اداره ورزش و جوانان بخش 
جــوکار، دهیاری و شــورای روســتای ینگی کند و 
خیران این روســتا تدارک دیده شــده بــود به قید 
قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد تا انگیزه ای باشد 
برای دیگر اهالی روستاها که به ورزش روی آورند و 

ورزش را در روستاها نهادینه کنند.

همایش خانوادگی طبیعت گردی و گل گشت در نهاوند برگزار شد
هیأت  رئیــس  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
همایش  گفــت:  نهاوند،  ورزش هــای همگانی 
نهاوند  در  گل گشت  و  طبیعت گردی  خانوادگی 

برگزار شد.
ورزش های  هیــأت  رئیس  جهانیــان  حجــت ا... 

همگانی شهرســتان نهاوند با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: به مناســبت گرامیداشت هفته محیط زیست با 
حضور جمعی از پیشکســوتان و ورزشــکاران هیأت 
خانوادگی  همایــش  نهاونــد  همگانی  ورزش هــای 

طبیعت گردی و گل گشت برگزار شد.

وی با بیــان اینکه این برنامه بــا حضور رئیس 
نایب رئیــس کمیته ورزش برگزار شــد، گفت:  و 
حاضــران در این برنامه در راســتای حفظ محیط 
زیســت نســبت به پاک ســازی محیط نیــز اقدام 

کردند.

جهانیــان افــزود: هیــأت ورزش هــای همگانی 
شهرســتان نهاوند ساالنه بیش از 500 عنوان برنامه 
فرهنگی، ورزشــی و هنری در مناسبت های مختلف 
ملــی و مذهبی بــا حضور اقشــار مختلــف برگزار 

می کند.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد

تخصیص8هزارمیلیادتومانبرایساخت200هزارمسکن
زمین روستاها به سرمایه گذاران واگذار می شود

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: رئیس بنیاد 
مســکن از تخصیص 8000 میلیارد تومان برای 
ساخت 200 هزار مسکن خبر داد و گفت: زمین 
افرادی که حاضر به ســرمایه گذاری در مسکن 

روستایی باشند، واگذار می شود.
علیرضا تابش اظهار کرد: طبق سرشــماری نفوس 
و مسکن ســال 97، تعداد آبادی ها 62 هزار است که 
روستاهای باالی 20 خانوار حدود 39 هزار روستاست 
و در آنها جمعیتی معادل 20 میلیون و 730 هزار نفر 
زندگی می کنند کــه این جمعیت 26 درصد جمعیت 

کل کشور را تشکیل می دهد.
وی تعداد واحدهای مسکونی روستایی را 5 میلیون 
و 387 هزار واحد مســکن برشــمرد و افزود: عملکرد 
مســکن روستایی از ســال 74 تا 84 فقط 200 هزار 
واحد بوده اســت که این عملکرد از ســال 84 به بعد 
در قالب طرح جامع بهسازی مسکن روستایی با تولید 
ساالنه سالی 200 هزار واحد مسکن در قالب مصوبات 
دولت و قانون ســاماندهی رشد و توســعه پیدا کرده 

است.
وی با اشــاره به این که هدف از طرح ویژه بهسازی 
و نوســازی مســکن روســتایی افزایش تــاب آوری 
ســکونتگاه های روســتایی در برابــر ســوانح طبیعی 
اســت از مقاوم ســازی یک میلیون و 692 هزار واحد 
مسکونی روستایی خبر داد و ادامه داد: وضعیت مسکن 
آسیب پذیر در نقطه شروع طرح جامع مسکن 7 درصد 
بود که این رقم در پایان سال گذشته به 42.5 درصد 
رسیده و افزایش تاب آوری سکونتگاه ها عملیاتی شده 

است.
وی اعالم کرد: تاکنون برای مقاوم ســازی و احداث 

یک میلیون و 891 هزار واحد عقد قرارداد شده است 
و اعتبارات بانکی به میــزان 16 هزار میلیاردتومان از 
ســوی بانک ها برای آن اختصاص یافتــه که از منابع 

داخلی بانک ها بوده که البته رقم قابل  توجهی است.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی تعداد پایان 
کار مســکن روســتایی را 169 هزار واحد عنوان کرد 
و گفت: عملیات بازســازی از ســال 84 تاکنون 403 
هزار واحد بوده است. در مجموع 2 میلیون و 96 هزار 
واحد بهسازی و نوسازی و مقاوم سازی شده است. در 
صورتی که این واحدها از قبل از ســال 84، 187 هزار 

واحد بوده است.
تابش افزود: مجموع مسکن مقاوم کشور 2 میلیون 
و 283 هزار واحد اســت. اگر این رقم را از رقم مسکن 
5 میلیــون و 377 هزار واحد در نظــر بگیریم 42.5 
درصد مسکن ما در روستاها مقاوم است و طرح بسیار 
مناســبی انجام شده اســت و حرکت مناسبی تاکنون 

انجام شده است.
این مقام مسؤول در بخش مســکن روستایی نیاز 
به مسکن در روستاهای سراسر کشور را تا افق 1405 
تشــریح کرد و گفت: واحدهای مســکونی روســتایی 
موجود 5 میلیــون و 377 هزار واحد اســت، کمبود 
مســکن انباشت شــده 687 هزار واحد، نیاز ناشی از 
مســکن افزایش جمعیت طی دوره 1395 تا 1405، 
95 هزار واحد است. همچنین اگر یک میلیون و 585 
هزار واحد هم مقاوم ســازی کنیــم یعنی 70 درصد 
واحدهای موجود مســکن روســتایی تا 1405 مقاوم 

سازی خواهد شد.
تابــش ادامه داد: به 2 میلیــون و 358 هزار واحد 
مسکن روســتایی نیاز داریم. به همین دلیل ساالنه به 

احداث 200 هزار واحد مسکن روستایی نیاز داریم.
رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی گفت: 
خوشبختانه در سال 97، تأمین منابع موردنیاز ساخت 
200 هزار واحد مسکن روســتایی انجام و به بانک ها 
ابالغ شــده است. مجموعا سقف اعتبار 8 هزار میلیارد 
تومان برای امر مســکن به مسکن روستایی تخصیص 

یافته است.
تابش افزود: ســقف فردی هم از 25 میلیون تومان 
به 40 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. با رعایت 
این موضوع که این تسهیالت کم بهره و 5 درصد است 
و تضمین آن با دولت است. سفته زنجیره ای آن را هم 
تضمین نامه ای اســت که مردم می دهند و مجری آن 
نیز بنیاد مسکن انقالب اسالمی است. این مهم توسط 
بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شــده و سازمان مدیریت 
هم تضمین نامه آن را در 11 خرداد سال جاری صادر 

کرده است.
تابــش همچنین توضیحاتــی در خصوص اقدامات 
بنیاد مســکن در بازســازی مناطق ســیل زده تحت 
مســؤولیت آن بنیاد در 21 اســتان کشور ارایه کرد و 
گفت: برای 70 هزار مسکن تأمین اعتبار کردیم و این 
ابالغ اعتبار هم به واحدهای اســتانی انجام شده است. 
اعتبارات مصوب شــامل 2 هزار و 500 میلیاردتومان 
قرض الحســنه اســت که این عملیاتی شــده است و 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی از تشــکیل جلسه با حضور رئیس مجلس خبر 
داد و گفت: پیشنهاد توســعه روستاها از سوی رئیس 
مجلس اعالم شــده اســت که بنیاد بر اساس وظایفی 
که در دســتور کار دارد با کمال میل این کار را انجام 

می دهد.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی همچنین دستور 
رئیس مجلس را برای تشــکیل جلســات در خصوص 
توسعه روستاها با کمیسیون عمران در هفته های آتی 
از مهمترین برنامه های در دست اقدام برشمرد و افزود: 
به پیشنهاد رئیس مجلس، هماهنگی بین وزارت کشور 
و وزارت جهاد ســازندگی و دستگاه های نظارتی انجام 

می شود.
تابش اعالم کرد: به جای بازنگری طرح های هادی 
که حدود 8 هزار روستا هســتند، لکه هایی از حاشیه 
روستاها به درون طرح را الحاق می کنیم. با این شیوه، 
مشکل تأمین زمین را برای سازندگان و سرمایه گذاران 

برای توسعه روستاها حل خواهیم کردیم.
وی قول داد در روســتاها بــرای افرادی که حاضر 
به سرمایه گذاری در مســکن روستایی هستند تأمین 

زمین شود.

قیمت ارزان برق موجب هجوم سرمایه گذاران ارز مجازی به ایران شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون وزیر نیرو 
در امور بــرق و انرژی گفت: اگر اقدام مؤثری در 
زمینه مصرف برق واحدهای استخراج بیت کوین 
صورت نگیرد این امر به شدت برای صنعت برق 
مشکل ساز خواهد شد و باید تا حدود دو هزار و 
500 مــگاوات از توان تولید خود را صرف تأمین 

برق این واحدها کنیم.
همایون حائری در نشست خبری با فعاالن رسانه با 
تأکید بر اینکه قیمت بســیار پایین برق موجب هجوم 
ســرمایه گذاران ارز مجازی به ایران شده است، گفت: 
اســتخراج هر بیــت کوین حدود 72 هــزار کیلووات 
ساعت برق مصرف می کند و اگر اقدامی مؤثر در زمینه 
مصرف این مراکز صورت نگیرد این امر به شدت برای 
صنعت برق مشکل ســاز خواهد شد و باید تا حدود دو 

هزار و 500 مگاوات از توان تولید خود را صرف تأمین 
برق این واحدها کنیم.

وی با اشــاره به اینکه تعداد مراکز اســتخراج بیت 
کوین در ایران رو به افزایش اســت، تصریح کرد: روند 
رو به رشــد راه اندازی این واحدها به گونه ای است که 
در برخی مراکز برخــوردار از تعرفه برق رایگان مانند 
مســاجد و مدارس نیز شــاهد اســتخراج بیت کوین 

هستیم.
حائری تأکید کرد: در تالشــیم تــا از طریق دولت 
بتوانیم نرخ های مناسبی را برای این موضوع اختصاص 
داده و تعرفه صادرات برق را برای استخراج بیت کوین 
در نظــر بگیریم. اجازه نخواهیم داد در شــرایط فعلی 
که با محدودیت هــای فراوانی برای افزایش تولید برق 
مواجه  هســتیم عده ای از ارزان بودن قیمت برق ایران 

سوءاســتفاده کرده و در حق ســایر مشترکان کشور 
اجحاف کنند.

معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به تشــریح 
اقدامات زیســت محیطــی صنعت بــرق پرداخت و 
افــزود: در حال حاضر اســتفاده از نیروگاه های بادی، 
خورشــیدی، برقابی، اتمی، واردات برق و بخش بخار 
واحدهای ســیکل ترکیبی موجب شــده است تا 24 
درصد برق مصرفی کشــور بدون اســتفاده از سوخت 

فسیلی باشد.
وی با اشــاره بــه برنامه وزارت نیرو بــرای تبدیل 
واحدهای گازی به ســیکل ترکیبی، ادامه داد: توسعه 
اجرای این طرح موجب خواهد شد تا بدون استفاده از 
سوخت های فسیلی برق بیشتری را تولید کنیم براین 
اســاس در صددیم تا 12 هزار مــگاوات از واحدهای 

گازی خود را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم.
حائری با اشاره به آخرین وضعیت اتصال شبکه برق 
ایران و روسیه، گفت: شبکه برق کشور دو کشور از مسیر 
ایران، آذربایجان و روسیه و یا از مسیر ایران، ارمنستان، 
گرجستان و روســیه متصل خواهد شد و تبادل چهار 

هزار مگاواتی انرژی را در پی خواهد داشت.



7 دوشنـبــــه 20 خرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4267

سبک زندگئ

زندگی شهری

احترام به سبک زندگی همسایه ها
رعایت حقوق آنهاست

راضیه مهری
"چرا در روابط همســایگی مراعات نمی کنیم؟" 
این یکی از ســؤال هایی اســت که رهبر انقالب در 
خصوص ســبک زندگی ایرانی-اســالمی و آسیب 

شناسی آن از عموم جامعه پرسیده اند.
حتما برای بســیاری از ما پیش آمده اســت که 
از رفتار همسایه مان شاکی باشیم و همسایه دیوار 
به دیوارمان مایه عذابمان شــده باشــد تا جایی که 
وادارمان کنــد از آن محل به جــای دیگری برای 

زندگی نقل مکان کنیم.
از آنجایی که انســان با همسایه خود سال ها در 
یک محل زندگی می کند، ارتباط و برخورد زیادی با 
او پیدا خواهد کرد که هر چقدر این برخوردها جنبه 
نیکوتری به خود بگیرد انســان آرامش و ســکونت 
بیشتری خواهد داشــت و بالعکس اگر همسایه او 
حقوق دیگران را رعایت نکند زندگی برای او سخت 

و آزار دهنده خواهد شد.
امام باقر)ع( می فرمایند، یکی از چیزهایی که کمر 
انسان را خرد می کند همسایه بد است که اگر خوبی 
ببیند پنهان می کند و اگر بدی ببیند افشاء می کند.

آزار رســاندن به دیگران اعم از همسایه ها و غیر 
آنها از اموری است که قبل از هر چیز با فطرت آدمی 
ناسازگار است و هیچ عقل سلیمی آن را نمی پسندد. 
اما اینکه چرا باید شاهد چنین رفتارهایی در جامعه 

امروز باشیم دغدغه بسیاری از ماست.
قطعا پاسخ به این سوال به سبک زندگی انسان ها 
باز می گردد و فرهنگ و اصولی که حاکم بر رفتار و 

اندیشه ماست و نحوه گذران زندگی ما را می سازد.
امروزه آپارتمان نشــینی و زندگی در خانه های 
عمــودی کامال در بیــن مردم جا افتاده اســت اما 
همچنان فرهنگ آپارتمان نشینی از سوی بسیاری 

افراد رعایت نمی شود.
شــاید مهمترین عامل رعایت نکــردن حقوق 
دیگران، بی اطالعــی از عواقب آن و حتی نا آگاهی 
نسبت به حقوق همســایه باشد و شاید رعایت این 
حقوق در جامعه از ضمانت کافی برخوردار نیســت 
که با چنین مشکالتی مواجه می شویم. لذا افرادی با 
وجود اطالع از حقوق همسایگان نفع آنی را ترجیح 

داده و حقوق دیگران را زیر پا می گذارند.
داشــتن ســبک های زندگی متفــاوت و البته 
متناقض با یکدیگر سبب می شود زندگی در کنار هم 
دچار برخی معضالت شود که تنها با احترام گذاشتن 
به ســبک زندگی دیگران می توان به این معضالت 

دامن نزد و با یکدیگر کنار آمد.
احترام گذاشتن به عقاید یکدیگر و زیرپا نگذاشتن 
ارزش های افراد می تواند بهترین راهکار برای رعایت 
حقوق افراد بود که این مساله در رعایت حق و حقوق 

همسایه نیز کامال صدق می کند.
قطعا افراد متفاوتی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی 
در جوار ما زندگی می کنند که ســبک زندگی آنها 
هیچ شباهتی به ســبک زندگی ما ندارد. احترام به 
نحوه نگــرش افراد به زندگی و نوع رفتار و تعامالت 
آنها باعث می شود حقی از کسی ضایع نشده و تمام 
همسایه ها به راحتی در کنار یکدیگر به زندگی خود 

ادامه دهند.

بدانیم

حقوق همسایه در اسالم

هگمتانــه، گروه ســبک زندگی: حقوق 
همسایگان در اسام از دقت و تعداد زیادی 
برخوردار است در اینجا با بیان چند حدیث 

برخی از این حقوق را متذکر می شویم.
در حدیثی از پیامبر)ص( آمده اســت که: آیا 
می دانید حق همسایه چیســت؟ اینکه اگر یاری 
خواســت یاری اش کنی و اگر طلــب قرض کرد 
قرضش دهــی و اگر تــو را طلبیــد در پیش او 
حاضر باشی و اگر مریض شد عیادتش کنی و اگر 
مرد جنازه اش را تشــییع کنی و اگر چیزی به او 
رســید تبریکش گویی و اگر مصیبتی به او رسید 
تســلیتش دهی و بدون اجازه او ساختمان خانه 
ات را از او بلندتــر نکنی که راه باد را بر او ببندی 
و هنگامی که میــوه ای خریدی آن را به او هدیه 
کن و اگر هدیه نکردی در پنهان برایش ببر و آن 
را بوسیله فرزندت نفرست که فرزند او را ناراحت 
کند و بوســیله بوی غذایــت او را اذیت نکن مگر 

اینکه از آن غذا برایش مقداری ببری.
امام صادق )ع( می فرماید: از ما نیســت کسی 

که با همسایگانش خوشرفتار نباشد.
امام باقر)ع(می فرماید: در هر شهری که در آن 
کسی گرسنه بخوابد اهل آن شهر در قیامت مورد 

توجه خدا نخواهند بود.
امام سجاد)ع( در رساله حقوق حق همسایه را 

بر ده قسم می شمارند:
1. در غیابش حقش را مراعات کنی

2. در حضورش اکرامش نمایی
3. اگر مورد ظلم قرار گرفت یاریش دهی

4. در اسرار او تجسس نکنی
5. زشتی هایش را پرده پوشی

6. اگر مطمئن شدی پذیرش نصیحت دارد او 
را در پنهــان نصیحت کنی در امــوری که به تو 

مربوط می شود
7. در گرفتاری ها او را به حال خود رها نکنی

8. لغزش هایش را ندیده بگیری
9. گناهانش را ببخشی

10. با او محترمانه معاشرت کنی.

دوستیباهمسایهدرسبکزندگیاسالمی
هگمتانه، گروه سبک زندگی: دین اسام یک 
دین اجتماعی اســت و راه رسیدن به کماالت 
انســانی اجتماعی بودن و با جمع زیستن است 
نه گوشه گیری و انزواطلبی. از جمله مباحثی که 
در دین اسام اهمیت زیادی دارد تنظیم روابط 
میان همســایگان، حقوق همسایگی و پذیرفتن 

مسؤولیت های اجتماعی است.
در آیــات قــرآن و فرمایشــات ائمــه اطهــار)ع( 
ســفارش های زیادی به رعایت حقوق همسایگان شده 
است و آرامش روح و روان جمع در گرو روابط خوب و 
صمیمانه با همسایگان، خویشاوندان و اطرافیان عنوان 

شده است!
*رضایت همسایگان از یکدیگر

بی خبری از حال همسایگان و بی توجهی به حقوق 
آنــان از اموری اســت که در اســالم نکوهش و از آن 
به زشــتی یاد شــده اســت تا آنجا که پیامبر بزرگوار 
اسالم)ص( کســی را که ســیر بخوابد و همسایه اش 

گرسنه باشد مؤمن نمی داند.
زهره کدخدایی، روانشــناس و کارشــناس مسائل 
اجتماعی در این باره می گوید: »همان طور که خانواده 
اصلی ترین و مهم ترین رکن جامعه اســت، همسایگان 
نیز بخــش مهمی از جامعه هســتند و هر خانواده ای 
در تماس نزدیک با همسایگان خود قرار دارد، چه بسا 
همسایگانی که از فامیل و خویشاوند به انسان نزدیک 
ترند و در حل مشــکالت و نیازهای افراد نقش مهمی 

ایفا می کنند.«
وی اضافه می کند: »معموالً مشــاهده می شود که 
افراد بــه هنگام خریــد آپارتمان یا اجــاره آن اولین 
پرسشــی که مطرح می کنند درباره رفتار همسایگان 
اســت چرا که عقیده دارند شــناخت همســایگان در 
آرامش و آســایش زندگــی آنان تأثیرگذار اســت و 
می خواهند در همان مدت زمانی که در یک آپارتمان 
زندگی می کنند از نظر رفتارهای همسایگان دغدغه و 
مشکلی نداشته باشند بلکه بالعکس رابطه ای صمیمانه 

و دلنشین با یکدیگر داشته باشند.«
به گفته این کارشناس، هیچ کس نمی تواند ادعا کند 
که می تواند به تنهایی زندگــی کند و نیازی به رابطه با 
دیگران ندارد بنابراین در یک مجتمع مسکونی همسایگان 
نیازمند به ایجاد ارتباط با همدیگر و دوستی و مشارکت 
در امور ساختمان هستند و حتی اگر این روابط به روابطی 
دوســتانه دوجانبــه و چندجانبه منجر نشــود به دلیل 
همفکری و مشارکت در امور مربوط به شارژ ساختمان و... 

نیاز به رفت و آمد و ارتباط با یکدیگر دارند.
پیامبر گرامی اســالم)ص(  در حدیثی می فرمایند 
که »پیــش از خریدن خانه، همســایه را پیدا کنید و 

پیش از مسافرت، رفیق سفر مناسب خود را بیابید.«
خانم جزایری که ســاکن یک مجتمع مســکونی 
پــر واحد درباره رابطــه با همســایگان و رعایت حق 
همســایگی می گوید: »سال هاست که مستأجر هستم 
و در مناطق مختلف و ساختمان های مختلف سکونت 
داشته ام و خوشبختانه با همسایگان روابط صمیمانه و 
خوبی داشــته ام چرا که معتقدم وجود همسایه خوب 
برای انســان نعمتی ارزشمند است و انسان به واسطه 
رفتار خوب با همسایگان گناهانش آمرزیده می شود.«

وی اضافــه می کنــد: »بارها در شــرایط مختلف، 
بیماری، مشکالت مالی و... از کمک و یاری همسایگان 
بهره گرفته ام و اگر مســاعدت آنان نبود با مشــکالت 

زیادی مواجه می شدم.«
این خانم خانه دار خاطرنشــان می کند: »البته خود 
من هم ســعی کرده ام همین نقش را برای همسایگان 
خود ایفا کنم و مانند یــک مادر یا یک خواهر به آنها 

کمک کنم و حق همسایگی را رعایت کنم.«
مهم ترین نقــش و کارکرد همســایگی را می توان 
در تأمیــن امنیت و برآورد نیازهــای مادی و معنوی، 
جســمی و روحی یکدیگر دانســت. همســایگانی که 
از نظــر فرهنگی، عقیدتی و بینشــی نزدیک باشــند 
نســبت به یکدیگــر همســایگان بهتری هســتند و 
بهتر می توانند  زندگی جمعی داشــته باشــند.اما اگر 
همسایگان با یکدیگر اشتراک فرهنگی نداشته باشند 
سر کوچک ترین مسائل  اختالف پیدا می کنند و گاهی 
این مشکالت به راهرو دادگاه ها نیز کشانده خواهد شد.

*رعایت الگوی آپارتمان نشینی
امروزه در جوامع شــهری رشــد آپارتمان نشینی 
بســیار چشــمگیر اســت و علت آن افزایش جمعیت 
و کمبود زمین شــهری اســت، عامل دیگر مهاجرت 
بی رویه به شهرها است که سبب شده افراد زندگی در 
آپارتمان های کوچک را به خانه های حیاط دار و بزرگ 
ترجیح دهند و این مسئله مشکالت و معضالت زیادی 

را به همراه داشته است.
مهندس حمید زرســازی، کارشناس عمران در این 
باره می گوید: »امروزه الگوی زندگی انسان ها با گذشته 
بســیار تفاوت کــرده و الگوی ســکونت خانواده های 
گسترده و سنتی از منازل بزرگ و حیاط دار و مستقل 
به زندگــی در آپارتمان ها تغییر یافته اســت، اگر در 
گذشــته پدر و مادر در کنار فرزنــدان و نوه ها زندگی 
می کردند امروزه خانواده ها غالباً 3 یا 4 نفره هستند و 
برخی مواقع هم که فرزندان ترجیح می دهند مستقل 
زندگی کنند که متأسفانه این مسئله از دستاوردهای 
منفی زندگی شهری است چرا که احساس همبستگی، 
پیوندهای عاطفی و اشــتراکات صمیمانه میان اعضای 
خانواده با ایــن روش زندگی کمرنگ و به تدریج محو 

خواهد شد.«
وی اضافه می کند: »طراحی آپارتمان ها و شیوه  بساز 
و بفروشــی که این روزها متداول شده موجب شده که 
مشــکالت زیادی برای اهالی ساختمان به وجود آید، به 
طور مثال نــازک بودن دیوارها، تعــداد زیاد واحدها در 
یــک طبقه، مثال در برخی از آپارتمان ها 4 یا 5 واحد در 
یک طبقه قرار دارد اما یک آسانســور برای همه واحدها 
درنظر گرفته شــده که همین موضوع مشــکالتی برای 
ساکنان ساختمان و همســایگان به وجود می آورد و در 
برخی از مواقع آنها را به مشاجره وادار می کند یا در مورد 
پارکینگ هــا هم غالبا بحث و جــدل وجود دارد چرا که 
امکان تعبیه پارکینگ بــرای همه واحدها وجود ندارد و 
برخــی پارکینگ ها اصطالحا پارکینگ هــای مزاحم دار 

هستند و باعث مشکل برای دیگران می شوند.«
به گفته این کارشــناس عمران، زندگی در شهر و 
چالش ها و مشــکالتی که به همراه دارد برای همگان 
وجود دارد اما هر کسی در هر جایگاهی که هست باید 
به قوانین آپارتمان نشــینی اهمیت بدهد و مسؤولین و 
دست اندرکاران نیز باید استانداردهای الزم برای حوزه 
مسکن و توســعه شهرها را رعایت کنند تا به نیازهای 
شهروندان پاسخ بدهند و مشــکالت موجود را حل و 

فصل نمایند.
وی اضافه می کنــد: »آپارتمان نشــینی امروزه به 
جزئی الینفــک از زندگی شــهری تبدیل شــده اما 
اگــر ملزومات زندگی آپارتمان نشــینی رعایت شــود 
همســایگان می توانند با آســایش بیشــتری در کنار 
یکدیگر زندگی کنند و دغدغه کمتری داشته باشند.«

*الگوی ایرانی-اسامی
تاریخ آپارتمان نشــینی در ایران به حدود 50 سال 
پیش بازمی گردد در همان زمان قانون آپارتمان نشینی 

نیز تدوین و تصویب شد اما با گسترش زندگی شهری 
و افزایش ســاخت و ســاز مجتمع های آپارتمانی و با 
مشکالتی که برای مردم بر اثر زندگی آپارتمان نشینی 
ایجاد شــد اجرای این قانون مــورد غفلت قرار گرفت 
و تالش برای فرهنگ ســازی و نهادینه شدن فرهنگ 

آپارتمان نشینی جای آن را گرفت.
علی عظیمی کارشناس ارشــد روانشناسی بالینی 
و مشــاور تربیتــی و تحصیلی در این بــاره می گوید: 
»هرچند قانونی برای آپارتمان نشــینی تدوین شــده 
و اکنــون این قانون در وزارتخانه راه و شهرســازی به 
نــام قانون تملک آپارتمان ها وجود دارد اما اجرای این 
قانون ضمانت اجرای قــوی و قدرتمندی ندارد و نهاد 
خاصی متولی آن نیســت بنابراین راهکار اصلی برای 
امنیت و آسایش همســایگان و ساکنان آپارتمان های 
ترویج فرهنگ آپارتمان نشینی است و اگر بپذیریم که 
آپارتمان ها متعلق به همه ساکنان یک ساختمان است 
و چهاردیواری اختیاری نیســت مشکالت و معضالت 
موجــود بر ســر راه آپارتمان نشــینی از میان خواهد 

رفت.«
وی اضافه می کند: »در اکثر مجتمع های ساختمانی 
معموال یک مدیر یا هیــأت مدیره انتخاب می کنند تا 
قوانینی مبتنی بر ایجاد آرامش و آسایش در ساختمان 
وضع کنند و با اجرای آن رضایت همه ساکنان تأمین 
شود که معموال این راهکار بهترین شیوه برای زندگی 

مسالمت آمیز با یکدیگر می باشد.«
به گفته این کارشناس، از آنجا که ایران یک کشور 
اســالمی اســت و قوانین و مقررات اسالمی سرلوحه 
زندگی همه مسلمانان کشور قرار دارد ترویج فرهنگ 
اسالمی همســایه داری می تواند فضایی آرام بخش در 
ســاختمان ایجاد کند به ویژه آنکه در دیدگاه اسالمی 
به رعایت حقوق همسایگان تأکید فراوانی شده است.

این روانشــناس همچنین می گویــد: »البته فقط 
نباید به مشــکالت آپارتمان نشینی اشــاره کرد بلکه 
در کنار مشــکالت، آپارتمان نشینی محاسنی هم دارد 
مثال مشــارکت در زندگی اجتماعی، ســهیم بودن در 
غم و شــادی یکدیگر، شــناخت بیشتر مسائل زندگی 
و همکاری و اشــتراک مســاعی با یکدیگر، رشد بهتر 
فرزندان در یک محیــط اجتماعی، برقراری ارتباطات 
عاطفی، کمک به یکدیگر در مواقع سختی و مشکالت 
و... بنابراین بهتر اســت با رعایت حقوق شــهروندی و 
احترام به همســایگان فرهنگ اســالمی غنی جامعه 
ایرانــی را تقویت و بــه رخ تمام جهانیان بکشــانیم 
مخصوصا جوامعی که با خودشــان هم بیگانه هستند 

چه برسد به ارتباط با دیگران!«
اصــوال انســان ها با گرایــش اجتماعی کــه دارند 
نمی توانند تنها زندگی کننــد و مبنای اصلی اجتماع 
هم بر همدلی و همکاری است و هرچه ابعاد همکاری 
و مشارکت بیشــتر باشد سعادت و آسایش شهروندان 

بیشتر تأمین می شود.
باید  به منظور ارتقــای فرهنگ آپارتمان نشــینی 
تالش هــای همه جانبه ای صورت گیرد تا الگوی ایرانی 
اســالمی آپارتمان نشــینی در جامعه نهادینه شــود. 
همــه نهادها و دســت اندرکاران در ایــن زمینه باید 
فرهنگ ســازی کنند و متقابال ضوابط و قوانینی برای 
ارتقای امنیت و اشتراکات فرهنگی تدوین و به مرحله 
اجرا برسانند این راهکارها نیازمند عزم عمومی در همه 

نهادها و هماهنگی همه دستگاه ها و سازمان ها است.
در چنین شرایطی است که زندگی آپارتمان نشینی 
سهل و آسان می شود و در غیر این صورت سبب بروز 

مشکالت عدیده ای برای شهروندان خواهد شد.
منبع: فریده شریفی؛ روزنامه کیهان

تأثیرشادزیستنبرسالمتروان
هگمتانه، گروه ســبک زندگی: جامعه سالم 
یکی  است،  تشــکیل شده  سالم  انسان های  از 
از ویژگی های انســان ســالم دلی شاد و روح و 
جسمی با نشاط است، در این نوشته به این نکته 
مهم پرداخته شــده است که با وجود مشکات 
اقتصادی و اجتماعی موجود چگونه می توان شاد 

و با نشاط بود.
شــادی و نشــاط احســاس مثبتی اســت که در 
شرایطی خاص پدید می آید و حکایت از آرامش خاطر 
و رضایت باطن از آنچه هســتیم دارد. شادی زودگذر 
است، ولی نشاط به عنوان وجه درونی، ذهنیات، تلقی 
و برداشت های انسان نســبت به خود، محیط و آینده 

است که حاکی از امید، امنیت و اعتماد پایدار است.
شادی و نشــاط از نیازهای اساســی و پایه انسان 
و از ابعــاد بنیادین ســالمت روان و شــاخص ارزیابی 
جوامع اســت که در مفاهیم دینــی از آن به بهجت و 
ســرور تعبیر شده و شاد کردن دیگران )اِدخال ُسرور( 
یکی از عبادات برشــمرده شده است، در دنیای امروز، 
یکی از شــعبات بزرگ روانشناسی به نام »روانشناسی 
شــادکامی« )مارتین ســیلیگمن( به نقــش و عوامل 

شادی و نشاط در سالمت روان پرداخته است.
وجود آســیب های اجتماعی، مشــکالت عاطفی و 
روحی نشــان از وجود ِخلل در زیســتن شــادمانه در 
جامعه ما دارد. از ســوی دیگر جامعه ما از نظر منابع 
و فرصت های شــادی و نشــاط آنقدر غنی اســت که 
هیچ ملتــی مانند ما منابع و ســرمایه های اجتماعی، 
دســتاویزهای هویتــی ماننــد اعیاد، مناســبت ها و 
جشن های ملی و مذهبی را در تقویم تاریخ خود ندارد، 
حتی در مراســمی چون محرم و عاشــورا که مردم ما 
عموما غم زده و چشمانی اشک بار دارند، بعد از حضور 
در هر مراسم به وضوح می توان نوعی نشاط که حاصل 

انجام تکلیفی معنوی است را در آنها مشاهده کرد.
* چگونه می شود شادی و نشاط را ایجاد کرد؟

متولیان جامعه برای گذران اوقات شاد، با گسترش 
فضاهــای تفریحی- ورزشــی، غنی ســازی فضاهای 

مجــازی، فرصت هایی ماننــد اعیاد و مناســبت های 
ملی و مذهبی، می توانند با تولید برنامه های شــاد به 
وظیفه خود عمل نمایند. امروز دشمنان ما سخت ترین 
تحریم هــا را علیه ملت ما روا داشــته اند و می خواهند 
ملتــی بی نظیر را کــه در عرصه نظامــی و تهدیدات 
امنیتی نتوانســته اند خســته و از میدان به درکنند، 
با به کارگیــری آخرین حربه شــیطانی خــود یعنی 
تحریم های ســخت و نفس گیر به زانو درآورند، در این 
شرایط حساس تاریخی رســالت همه ارکان حکومت 
اســتفاده از ظرفیت های در اختیــار برای دمیدن روح 
شادی به جامعه است، در این میان رسالت رسانه ملی 
و شــبکه های اجتماعی بسیار حساس و تعیین کننده 
است که با تولید برنامه های شاد از این خستگی روحی 

مردم بکاهند.
اما بخش عمده نشاط پایدار به روابط بین فردی ما 
مربوط است و ریشه روان شناختی دارد. در این میان 
ســبِک زندگی ما بســیار تعیین کننده است، در سال 
2017 مؤسســه تحقیقاتی گالوپ با انجام پژوهشــی 
اعالن کرد که هفت کشور از 10 کشور شاد و با نشاط 
جهــان در آمریــکای التین قرار دارنــد، مردمان این 
کشورها، علی رغم مشــکالت ُخردکننده ای که دارند، 
عمدتاً بر امــور مثبتی مانند روابط گــرم خانوادگی، 
دوســتان و مذهب تأکید دارند. اموری چون عبادت، 
حمایت اجتماعی، همیاری، مصاحبت، همبســتگی و 
گرمــی رابطه خانوادگی، گوش شــنوا بودن، احترام و 
اعتماد به همدیگر، احســاس دوست داشتنی بودن و 
دوست داشتن همدیگر به این حالت کمک کرده بود.

چهار عامل احساس محبوبیت، احساس مقبولیت، 
احســاس موفقیــت و معنویت عوامل فــردی مؤثری 
هستند که نقشی تعیین کننده در ایجاد نشاط پایدار 
دارند، اگر دقت شــود این چهار عامل بیش از آنکه به 
دیگران مربوط باشند و ما منتظر رسیدن آن از دیگران 

باشیم به افکار و رفتارهای ما مربوط هستند.
تعــدادی از این عوامل عبارتند از قدردانی کردن از 
دیگران، مهربانی، نرم دل و خوش زبان بودن، )قدرت 

معجزه گر زبان(، قرآن کریم در آیه 159 ســوره بقره 
می فرماید: » ای پیامبر رحمت خدا تو را با خلق مهربان 
و نرم زبان کرد و اگر تندخو و ســخت دل بودی مردم 
از اطراف تو پراکنده می شدند«، امیدآفرینی نسبت به 
گره گشــایی و رحمت پروردگار، به عاقبت خیر امور و 
جهان هســتی، به حل مشکالت اقتصادی و مشکالت 
اجتماعی و سیاســی، خوش بینی به گذر از بحران ها، 
دوست داشتنی بودن با سرمایه گذاری عاطفی و وقت 
گذاشــتن برای اهل خانواده و ســایر مردم، همدلی و 
صمیمیت، معناجویی در رنج ها، یعنی با وجود رنج های 
فراوانــی که گاهی ما را احاطــه می کند، برای تحمل 
و پذیرش این رنج ها معنایــی پیدا بکنیم، مثال جوان 
حق و نیــاز دارد که مانند دیگر دوســتانش بچرخد، 
ولی مشــکالت اقتصادی اجــازه نمی دهــد. حال به 
خاطر آرامش ســایر اعضای خانواده از انتظارات خود 
چشم پوشــی می کند، تا آنها در آسایش بیشتر باشند، 
یا پدری که به ســختی تالش می کند که سایر اعضای 
خانواده در آسایش باشــند، نمونه هایی از تحمل رنج 

اســت که با وجود ســختی به فرد نشــاط ببخشــد، 
گرایش هــای معنوی عامل تعیین کننده دیگر در خلق 
نشاط است. در همین ماه ها که مردم ما در کنار باران 
رحمت الهی از سیل ویرانگر در رنج بودند، رفتار مردم 
عزیز ما چه در مناطق سیل زده که مشکالت فراوانی را 
تحمل کردند و چه مردم سایر مناطق ایران و کمک ها 
و جنــب و جوش بی دریغ مــردم و نهاد های مردمی و 
دولتی گاه اشــک شوق را در چشم ها جاری و نشاط و 

شادابی را به جامعه تزریق می کرد.
عاری بودن از گناه و احساس پاکی درونی و داشتن 
روی ســفید در پیشگاه وجدان، خدا و خلِق خدا عامل 
مهــم دیگر در نشــاط و بهجت درونی اســت، خدای 
مهربان در کنار چشــمه جاری توبه، با قرار دادن ماه 
مبارک رمضان با اوصافی از خیرات و برکات آن و قرار 
دادن شــب قدر در آن که فضیلتی بیشتر از هزار ماه 
دارد و آمرزش گناهان، زمینه پاک ســازی درونی ما را 

فراهم کرده است.
نویسنده: ابراهیم فهلی دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره

نکتــه

آداب همسایه داری

هگمتانــه، گروه ســبک زندگی: در هر 
که  دارد  وجود  رســومی  و  آداب  جامعه ای 
مراعات آن در حق همسایه الزم و ضروری 
است. در کنار آنچه هر انسان از برخوردهای 
مناسب درک می کند، اسام نیز سفارشاتی 
به مهمترین  در مورد همسایه داری دارد که 

موارد آنها اشاره می شود:

1. احسان و نیکی
پیامبر اکرم صلــی ا... علیه و آلــه فرمود: اگر 
می خواهیــد خدا و پیامبرش شــما را دوســت 
بدارند، ســه کار انجام دهید: چون امانت به شما 
می ســپارند، وفا کنید و چون ســخن می گویید، 

راست گویید و به همسایگان نیکی کنید.
همچنین فرمودند: بهترین دوســتان نزد خدا 
کسی است که برای دوستش بهتر است و بهترین 
همســایه کسی اســت که برای همسایه اش بهتر 

است.
و نیز فرمودند: برای مردم همان را دوست بدار 
که برای خویش دوست داری تا مؤمن باشی و به 

همسایه نیکی کن تا مسلمان باشی.

2. تفقد و دلجویی
امام علی علیه السالم فرمود: از نشانه های نیکو 

همسایه داری کردن، دلجویی از همسایه است.
پیامبــر اکرم صلی ا... علیــه و آله فرمود: نباید 
مؤمن بدون همســایه اش سیر شــود و همسایه 

گرسنه باشد.
همچنین فرمودند: به من ایمان نیاورده اســت 
کسی که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد. 
اهل قریه ای که سیر بخوابد، در حالی که در بین 
آنها گرســنه ای خوابیده است، خداوند به آنها در 

روز قیامت نظر رحمت نمی کند.
نقل کرده اند که ســید بحر العلوم شبانگاهی 
یکی از شــاگردانش را خواست و با تمام خشم و 
عصبانّیت بر او خروشید و گفت: در همسایگی تو 
فردی است بینوا که با چند کودک خود گرسنه به 
ســر می برد. چرا به حال آنها رسیدگی نمی کنی؟ 
شــاگرد گفت: به خدا ســوگند! نمی دانستم که 
آنهــا چنین مشــکلی دارند. ســید گفت: همین 
که نمی دانســتی مرا خشــمگین کرده و ااّل اگر 

می دانستی و اقدام نمی کردی، کافر بودی.

4. آزار نرساندن
اگر کســی نمی تواند خدمتی به همسایه کند، 
الاقل به او آزار و اذیّت نرساند. پیامبر اکرم صلی ا... 
علیه و آله فرمود: کســی که ایمان به خدا و روز 
قیامــت دارد، همســایه اش را آزار ندهــد. و امام 
رضا علیه الســالم فرمود: از ما نیســت کسی که 

همسایه اش از شّر او در امان نباشد.
انســان بهشــتی  بــا اعمــال عبادی،  فقط 
نمی شود؛ باید در کنار آن ارتباطات اجتماعیش 
نیز ســالم و صحیح باشد. یکی از آنها این است 
که همســایه ها از انسان راضی بوده و مورد آزار 

باشند. نگرفته  قرار 
پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله فرمود: کســی 
که همسایه اش از شّرش در امان نباشد به بهشت 
نمــی رود؛ چراکه خداوند بــرای بندگان خویش 
ارزش و عظمــت قائل اســت و هرکــس امنّیت 
بندگان را به هم زند، در پیشــگاه او نیز از عذاب 

در امان نخواهد بود.
هر گناهی متناســب با خود مجازاتی دارد؛ از 
جمله گناه همسایه آزاری است که در روز قیامت 
شخص همسایه آزار با دست و پای بریده محشور 

می شود.

5. صبر در مقابل آزار همسایه
در مواردی الزم اســت انسان در مقابل آزار و 
اذیّت همسایه نادان و غافل صبر نماید. امام کاظم 
علیه الســالم فرمود: خوب همســایه داری کردن 
فقط این نیست که از اذیت خودداری کنی؛ بلکه 
نیکو همســایه داری نمودن این است که بر آزار و 

اذیت های همسایه صبر کنی.

6. اکرام همسایه
پیامبر اکرم علیه السالم فرمود: هر کس به خدا 
و آخرت ایمان دارد، باید همســایه اش را گرامی 
بدارد؛ چرا که همه مردم بندگان خدا هســتند و 
مؤمنیــن و متدیتنین آنان، قلبشــان عرش الهی 
است و مؤمن به خدا، بنده خدا را آزار نمی دهد و 

دل کسی را نمی شکند.
"میازارم زخود هرگز دلی را، از آن ترســم در 

آن جای تو باشد"



الدهر يومان يوم لك ويوم عليك 
فــان کان عليك فاصبـر وان کان 
لك فالتبطـر وکالهمـا سينحسر

امــام علــی )ع( : روزگار دو روز اســت، روزی بــه کام 
تــو و روزی بــه زيــان تــو، چــون بــه کام تــو بــود 
سرمســت مشــو و چــون بــه زيان تــو بــود غمناک 
ــت ــش توس ــه آزماي ــر دو ماي ــرا ه ــاش، زي مب

سـازمان آگهی هـای روزنامـه هگمتانـه
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3 8 2 8 2 9 3 9

)98 /03 /13 ریخ) تا به  ول  ا نوبت   عمومئ  مناقصه  گهئ  آ
شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره  272/ش/5/م مورخ  98/02/19 به جهت بهبود عبور و مرور شهری 
نســبت  به اجرای  آجر فرش و جدول گذاری در سطح شهر طبق شــرایط عمومي پیمان و مشخصات و نظرات دفتر فني از 
طریق مناقصه عمومي با شرایط زیر به شرکت های عمرانی دارای صالحیت  پیمانکاری )گواهی صالحیت( واگذار نماید شرکت 

کنندگان در مناقصه بایستي موارد ذیل را رعایت کنند.
))ساير شرايط((

1- اجرای آجر فرش با آجر جالیز طوسی و رنگی  و همچنین مناسب سازی جهت نابینایان  با آجر مخصوص  به مقدار  4000 
متر مربع و برابر مشخصات  فنی به صورت کامل

2- اجرای  جدول نهری  با  جدول 50×50 به مقدار 2000 مترطول )برابر مشخصات فنی(
3- اجرای جدول کانیوا  بغل  با  جدول  40×40به مقدار 2000 متر طول  )برابر مشخصات فنی(

4- اجرای جدول  کانیوا وسط )کتابی( با جدول  30×30به مقدار  2000 متر طول  )برابر مشخصات  فنی(
5- اجرای تک جدول  با جدول  40×40 به مقدار  2300 متر طول )برابر مشخصات فنی(

6-با توجه به اینکه کلیه امور فوق صرفاً به یک شــرکت واگذار می شــد لذا شــرکت متقاضی می بایســت تجربه و دانش و  
همچنین تجهیزات الزم جهت کلیه امور مذکور را داشته باشد.

7-قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتي و کشوري را رعایت 
کنند.

8-شرکت های داراي صالحیت در رشته راه و باند و یا ساختمان و  ابنیه 
9-قبل از ارائه پیشنهاد جهت اطالع و آگاهي از کمیت و کیفیت کار به واحد عمراني شهرداري مراجعه و در صورت تمایل به 

شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را از واحد امور مالي )کارپردازي( دریافت نمایند.
10-شــرکت کنندگان بایســتي 5درصد مبلغ کل پروژه را بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 10/2767836/1 
 نــزد بانک رســالت واریز و یا ضمانت نامه بانکي در وجه شــهرداري و یا اســناد خزانه دریافت نماینــد و در پاکت جداگانه 

)پاکت الف( همراه سایر اسناد تا وقت مقرر تحویل دبیرخانه نمایند.
برابر مقررات،کمیسیون عالي معامالت در صورت وجود تضمین معتبر در پاکت الف نسبت به انجام سایر تشریفات اقدام خواهد 
نمود. فلذا الزم است شرکت کنندگان حتماً با مطالعه دقیق مطالب مندرج روي پاکت مناقصه مدارک الزم را مهر و امضا نموده 

و بطور جداگانه داخل پاکت مربوطه قرار دهند.
11-متقاضیان مي توانند تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخه98/04/01 جهت دریافت اسناد به واحد امور مالي)کارپردازي( 

مراجعه نمایند.
12-پیشنهادات بایستي تا ساعت14 روز شنبه مورخ98/04/01 در سه پاکت جدگانه )الف و ب و ج (الک و مهر شده در 

قبال اخذ رسید به دبیر خانه شهرداری تحویل گردد.
پاکت الف:محتوی تضمین شرکت در مناقصه و اوراق سپرده میباشد که باید در وجه شهرداری واریز گردد.

پاکت ب :محتوی نقشه و مشخصات کار و مدارک آگهی و مدارک و سوابق و مشخصات کامل شرکت کننده که باید به مهر 
و امضاء شرکت کننده برسد.

پاکت ج:محتوی پیشــنهاد پیمانکار داوطلب انجام کار که باید طبق نمونه دریافتی از شــهرداری با عدد خوانا و بدون خط 
خوردگی نوشته و به مهر و امضاء پیمانکار رسیده باشد.

13 -پیشنهادات رسیده در ساعت10روزيکشنبه مورخ98/04/02در کمیسیون عالی معامالت شهرداری مالیر باز و قرائت 
خواهد شــد و کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات دارای اختیار کامل است و به پیشنهادات مبهم – مشروط- 

مخدوش و فاقد سپرده و مدارک مورد نیاز و یا آنهاییکه بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر نخواهد داد.
14-ســپرده برنده اول و دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول مســترد نخواهد شد و چانچه برنده اول از تاریخ ابالغ 
حد اکثر به مدت یک هفته از امضاءقرارداد خودداری نماید.ســپرده او به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد و در صورت 
ابالغ شــهرداری چنانچه برندگان دوم و ســوم نیز حاضر به بستن قرار داد نشو ند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط 

می گردد.
15-کلیه کســورات قانونی از قبیل بیمه، مالیات و غیره بر اســاس مقررات شهرداری و سایر مقررات حاکم از صورت وضعیت 

های پیمانکار کسر خواهد شد.
16-شهرداری میتواند تا 25 درصد از کار قرارداد کسر یا اضافه نماید.

17-مدت انجام کار از تاریخ تحویل12ماه  میباشد.
18-برنده مناقصه موقع بستن قرار داد باید برابر 10درصد مبلغ قرار داد را به عنوان تضمین تعهد انجام کار به صورت ضمانت 
نامه بانکی و یا ســپرده نقدی به شــهرداری تسلیم نماید.بدیهی اســت پس از ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات سپرده 

شرکت در مناقصه مسترد میگردد.
19-پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تایید صورت وضعیت کار کردتوســط دســتگاه پس از کسر کسورات قانونی 

انجام می گیرد.
20-آیین نامه مالی شــهرداری و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد مالک عمل خواهد 

بود و مصالح مصرفی میبایست مطابق با استانداردهای مربوطه باشند)نشريات101و55 و234(
21 -هزینه انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

22-مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی 3 ماه می باشد.
23-مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی میبایست حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.

  malayer.ir 24-جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره 4-2226061-0813 داخلی 146- 111 و یا آدرس سایت  
مراجعه فرمایید.

25- چنانچه شــهرداری  توانایی مالی جهت پرداخت  به پیمانکار  را نداشــته  باشــد می تواند  از امالک  و مستغالت  خود  
جهت واگذاری  و پایاپای  با مطالبات پیمانکار ضمن رعایت  قوانین و مقررات  اقدام  نماید . 

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 395

به اطالع مي رســاند آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مربوط به اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه دو همدان به شماره م الف 123 و به تاریخ چاپ هاي نوبت اول: 1398/02/28 و نوبت دوم: 98/03/12 برابر راي شماره 139760326034000063 مورخه 1398/01/27هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي ابراهیم عاشقي فرزند صدقعلي به  شماره شناسنامه 7 صادره از قهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبي به مساحت 129699/09 مترمربع تحت پالک 133/1528 واقع در 

همدان بخش 5 خریداري مع الواسطه از خداوردي بابائي و شرکاء محرز گردیده کلمه حومه استفاده شده در آگهي اضافي بوده که بدینوسیله اصالح مي گردد.

اصالحيه هيات موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
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امالی شیخ طوسی، ص597

نباشد ما  یار  چون  خوبی  هب  کسی  نباشدرهگز  روا  گفتن  رویش  نظیر  را  هم 

کشیده چنان  چشمی  خمیده  چنان  نباشدموئی  ختا  اندر  و  انید  دست  هب  چین  رد 

نگیرد رد  الهل  جز  را  ما  همیشه  او  نباشدبا  ماجرا  جز  را  او  همیشه  ما  با 

رهگز هک  مکن  عیبش  نپرسد  من  حال  نباشدگر  گدا  حد  پادشاهی  سودای 

را ما  عبید  همچون  عشقیم  گان  کشت نباشدما  بجا  صبری  نبود  سلیم  عقلی 

زاکانی عبید 

روز معرفی حجت االسالم محمدهادی نظیری و تقدیر از حجت االسالم دشتکیعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

امام سجاد علیه السالم با دست خود 
به یتیمان غذا می دادند

در قرآن مجید آمده است: آیا کسی که روز جزا را پیوسته 
انکار می کند دیدی؟! او همان کســی اســت که یتیم را با 

خشونت از خود می راند.
رســول اعظــم اســام)ص( فرموده انــد: محبوب ترین 
خانه های شــما در نظر خداوند، خانه ای است که در آن 

تکریم شود. یتیمی 
حکایــت: در روایــات مختلف دربــاره حضــرت امام 
زین العابدین آمده است که وی سرپرستی و تأمین مخارج 
حــدود صد خانواده از یتیمان و فقرای شــهر مدینه را به 
عهده داشــته اند. امام ســجاد علیه السام با دست مبارک 
خویــش به یتیمان غــذا می داده و آنها را پیوســته مورد 

تکریم، رسیدگی و نوازش قرار می داده است.
بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری روشنی گوهر از کجاست
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4 قيمـت هر گرم طال , 0 9 3 , 0 0 0
43,490,000 قيمت تمام سكه
24,370,000 قيمت نيم سكه
16,280,000 قيمت ربع سكه

9 قيمت سكه يك گرمي د ولتي , 9 9 0 , 0 0 0

نرخ های اعالم شد ه بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید  و فروش ارز 
بر مبنای معامالت ثبت شد ه د ر سامانه نظارت ارز )سنا(

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

126,970د الر 
145,920یورو 
161,870پوند  
18,400یوان

21,780لير ترکيه

پاسخ در جدیدترین اثر سیدمهدی شجاعی

دین به چه درد می خورد!؟
هگمتانه، گروه فرهنگی: شجاعی در تازه ترین اثر خود با 
عنوان »دین به چه درد می خورد!؟« دســت به تلفیقی زیبا 
از این دو تجربه ســترگ زده است و اثری خلق كرده كه نه 

داستان است و نه متنی عارفانه.
نام سید مهدی شجاعی برای بسیاری از مخاطبان ادبیات به ویژه 
ادبیات با درونمایه دینی و اجتماعی در ایران شــناخته شــده است. 
شــجاعی تجربه پخته ای در بیان عارفانه و زیبای زندگی ائمه و نیز 
قلمی تند در بازخوانی انتقادی رفتارهای اجتماعی در قالب داستان 
کوتاه و بلند دارد آن چنان که سال ها پس از انتشار بسیار از کتاب های 
او در این دو دســته کماکان مخاطبانی از نســل جوان جامعه نیز به 

سراغ این دست آثار وی رفته و از آنها بهره می برند.
شــجاعی در تازه تریــن اثــر خود با عنــوان »دین بــه چه درد 
می خورد!؟« دســت به تلفیقی زیبا از این دو تجربه سترگ زده است 
و اثری خلق کرده که نه داســتان اســت و نه متنی عارفانه. بلکه با 
درون مایــه ای از طنزی مایــم و البته با اســتفاده از عناصر زبانی 
ســاده به دنبال بازخوانی استفهامی از چالش های دین داری در عصر 

مدرن است.
شــجاعی برای این موضوع کتاب خود را با روش اثبات معکوس 
شروع می کند و با برشمردن برخی از آسیب های اجتماعی و فرهنگی 

ســاختارهای زیســتی در جامعه دین مدار و قدم به قدم جلو آمدن 
و نفی کردن گزاره های ســاده استنتاج شــده از این موضوع، درباره 
کارکردهــای واقعی دین مــداری در زندگی اجتماعــی به صحبت 
پرداخته اســت. هنر شجاعی در این متن ترســیمی دقیق و بدون 

جانب داری از مختصات زندگی و زیســت در دنیای پیرامونی انسان 
معاصر اســت و ترسیم مختصات و بایســته های آن. در ادامه وی به 
ســراغ نقاط اصطکاک میان اندیشــه دین مدارانه با این زندگی تازه 
می رود و سعی می کند با قرار دادن خود در مقام مخاطب پاسخ های 
او به سوال هایی که قرار اســت نویسنده را با اثبات پرسش محوری 
کتاب برســاند را به شکلی منطقی و باورپذیر بازخوانی و تحلیل کند 
و او را به استنتاج نتیجه مطلوب خود هدایت کند. شجاعی که پیش 
از این در قالب داستان و نیز متون روایی در این زمینه صحبت کرده 
اســت، در این اثر تازه به ســاخت و بافت تازه ای از متن دست پیدا 
کرده که حاصل آن ایجاد متنی است که نه سنگینی متون تخصصی 
و علمی را برای مخاطب خــود به همراه دارد و نه همانند یک متن 
داســتانی است که امکان ارتباط هر مخاطبی با آن مهیا نیست. متن 
روایی - اســتنتاجی این کتاب ابزاری اســت برای ارتباط توده های 
وســیع مردم عاقه منــد به خوانش متنی دربــاره یکی از مهم ترین 
موضوعات جاری در زندگی شــخصی و اجتماعی آنها و البته در این 
میان نویســنده هنر این را داشته اســت تا در خلق این متن زبان و 

شیوه روایتی را به کار ببندد که همه خوان باشد.
انتشارات کتاب نیستان »دین به چه درد می خورد!؟« را با قیمت 

10 هزار تومان در 56 صفحه منتشر کرده است.

احقاق حقوق زنان در جامعه اسالمی
هگمتانه، گروه فرهنگی: آنچه در غرب با عنوان شعار 
وجود دارد، در درجه اّول آزادی زن است. آزادی، معنای 
وســیعی را شامل می شود؛ هم شــامل آزادی از اسارت 
اســت، هم شــامل آزادی از اخالق است - چون اخالق 
هم یك قید و بند اســت - هــم آزادی از نفوذ مبنی بر 
سوء استفاده كارفرمایی است كه زن را با مزد كمتری به 
كارگاه می كشد و هم شــامل آزادی از قوانینی است كه 
زن را در مقابل شوهر، متعّهد می كند. آزادی، به همه این 
معانی می تواند باشــد. كمااین كه در همین شعارهایی كه 
نسبت به زن وجود دارد، طیف وسیعی از این مطالبات و 
به كّلی مناقضند.  با یکدیگر  درخواستها هست، كه بعضی 

این آزادی معنایش چیست؟
متأســفانه در دنیای غرب، بیشتر متفاهم از این آزادی، آزادی 
به معنای نادرست و مضّر آن است - یعنی آزادی از قید و بندهای 
خانوادگــی، آزادی از نفوذ مطلق مرد، آزادی از حّتی قید ازدواج و 
تشــکیل خانواده و پرورش فرزندان در آن جایی که هدف شهوانی 

زودگــذری در مقابل قرار گیرد - نــه آزادی به معنای صحیح آن. 
لذا شــما می بینید جزء حرفهایی که در دنیای غرب زده می شود، 
مسأله آزادی سقط جنین اســت، که این نکته بسیار مهّمی است 
و با این که ظاهر ســاده و کوچکی دارد، اما باطن بسیار خطرناک 
و ســهمگینی در این ســخن مضمر و مندرج اســت. این، وسیله 
و شــعار و مطالبه ای اســت که در غرب غالباً مطرح می شود؛ لذا 
می گوینــد نهضت آزادی زنان. در نظــام صحیح، در یک مطالبه و 
مبارزه صحیح، هدف نمی تواند این معنای وســیعی باشد که یک 
بخش آن قطعاً مضّر اســت؛ اگر چه ممکن است بخشهای مفیدی 
هم در آن باشد. باید به دنبال شعارهایی بهتر، مناسبتر، صحیحتر 

و گره گشاتر گشت.
نقطه اصلی ســخنم به شــما بانوان عزیز، مخصوصاً خانمهای 
جوان اســت که هم ســالهای طوالنی ای را در ایــن دنیا زندگی 
خواهیــد کرد و هم باید از امکاناتی که خداوند متعال در این عالم 
برای تکامل انســان به وجود آورده اســت، بهره ببرید؛ باید آن را 
درســت بشناسید و راه آن را درســت بدانید؛ پس احتیاج به فکر 

کردن دارید. همچنین برای شــما مســأله مبارزه جهت رفع ستم 
از زنان مطرح خواهد شــد؛ لذا باید بدانید که آنچه مطرح می شود 
چیســت؟ آنچه الزم اســت چیســت؟ آنچه مضّر است چیست؟ 

بنابراین این نکته برای شما مهّم است.
در هر حرکت اجتماعی، آن وقتی حرکت درســت خواهد بود و 
به نتایج درست خواهد رسید که مبنی بر خرد و تأّمل و تشخیص و 
مصلحت و مبتنی بر پایه های درست و عقانی باشد. در هر حرکتی 
کــه به قصد احقاق حّق زنان انجام می گیرد، عیناً باید همین معنا 
ماحظه شــود؛ یعنی باید هر گونه حرکتی، بر اســاس یک بینش 
خردمندانه، مبتنی بر حقایق هستی - شناسایی طبیعت و فطرت 
زن و طبیعت و فطرت مرد، مســؤولیتها و مشاغل اختصاصی زن، 
مسؤولیتها و مشاغل اختصاصی مرد و آنچه می تواند مشترک بین 
اینها باشد - انجام گیرد و از روی انفعال و تقلید نباشد. اگر حرکت، 
حرکتی از روی انفعال و تقلید و تصمیم کورکورانه و چشــم بسته 

باشد، حتماً مضّر خواهد بود.
بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار جمعی از زنان1376/07/30
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