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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مي باشد.
انجام مراحل عضويت  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت 

در سامانه: مرکز تماس: 41934ـ021

اداره کل پشتیبانی اموردام استان همدان- کمیسیون معامالت

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت پشتيبانی امور دام کشور استان همدان

دوم نوبت 

م الف 640 
تاريخ چاپ اول: چهارشنبه 1398/05/02
تاريخ چاپ دوم: پنجشنبه 1398/05/03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سامانه: مرکز تماس: 41934ـ021

اداره کل پشتیبانی اموردام استان همدان- کمیسیون معامالت

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت پشتيبانی امور دام کشور استان همدان

دوم نوبت 

م الف 642 
تاريخ چاپ اول: چهارشنبه 1398/05/02
تاريخ چاپ دوم: پنجشنبه 1398/05/03
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9830 14  : مناقصه  ه  ر شما  - عمومئ  مناقصه  گهئ   آ
)1398 /05 /03 : مورخ  پنجشنبه   ز  و ر  ( م     دو نوبت   - ول   ا مرحله 

بدون آب کتاب زندگی را باید بست
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان

شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذيل را طبق نقشه و مشخصات 
 فنی موجود براســاس فهرست بهای ســال 1398 از طريق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونيکی دولت بصورت يک

 مرحله ای به پيمانکاران واجد شرايط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفيد در امور مربوطه که تمايل همکاری دارند واگذار نمايد .
- نوع ، کيفيت و کميت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گرديده است .

- انجام پروژه همسان اجرايی به مبلغ 30 درصد مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از کارفرما ضروری است .
- ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز ديگر قابل تمديد باشد.

- تضمين شــرکت در مناقصه)فرآيند ارجاع کار(: طبق آيين نامه تضمين معامــالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 
1394/09/22 هيئت وزيران

 مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اســناد تا ارســال دعوتنامه از طريق وبگاه ســامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ســتاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سايت 

فوق االشاره و دريافت گواهی امضا الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
- کليه واجدين شــرايط می توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 98/5/1 تا مورخ 98/5/5 
دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1398/5/16 نسبت 
به بارگزاری اســناد به صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه )فرآيند ارجاع 

کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 14 مورخ 1398/5/16 به دبير خانه شرکت الزامی می باشد .
- بازگشــائی پاکات پيشنهادی در روز پنجشنبه مورخ 1398/5/17 راس ساعت 9 در محل کميسيون معامالت اين شرکت طبق 

آدرس مزبور انجام می شود.
-  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمايند .

- الزاميســت پيمانکار بر اســاس صالحيت و ظرفيت کاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم که درصورت 
تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

- به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش 
و پيشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

- تبيعت از دستور العمل ايمنی و داشتن گواهی ايمنی )HSE( الزامی است.
- ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کميسيون مجاز می باشد.

- برنده بايد دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .
- آدرس شرکت آب و فاضالب روستايی استان همدان : بلوار آيت اله کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک يک

www.iets.mporg.ir :                   پايگاه اطالع رساني مناقصات کشور -
www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان -
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دستجرد- ریکان 
تاسيسات 207.700.000ندارد34.153.496.901بهارعليا/آقبالغ لتگاه

پيمانکارو تجهيزات

اصالحیه
 به اطالع مي رســاند در آگهــي هاي فراخوان تجديــد مناقصه عمومي به شــماره هاي

 98/13 و 98/14 مربوط به اداره کل پشــتيباني امور دام به اشتباه نوبت اول آگهي هاي فوق 
سه شنبه 1398/03/02 درج گرديده که به شرح ذيل اصالح مي گردد: نوبت اول: چهارشنبه 

1398/05/02 صحيح مي باشد.
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با پــارک دوبــلــه
زمان را برای دیگران متوقف نکنیم

پنج شنبه 3 مرداد ماه 1398  22 ذی القعده  1440  25 جوالی 2019  سال بیست و یکم  شماره 4305  8 صفحه  قیمت: 1500 تومان

523
رئیسجمهور:
حاضرنیستیمبهاسممذاکره
کنارمیزتسلیمقراربگیریم

پسازمعارفهمجیددرویشیبهعنوانفرمانداراسداباد
غالمحسینتقوی
مدیرعاملشرکتسیاحتیعلیصدرشد

باپژوهشگرهمدانی: گفتگوی

فرشیدآراممبدعنرمافزارطراحیشهری
ایننرمافزاردرپروژهبزرگشهرمادریدمورداستفادهقرارگرفتهاست

احداث راه آهن همدان - مالیر
تحولی عظیم در توسعه شبکه ریلی غرب کشور

4

تنفسهویتواصالتوریشههایمان،میانهمینروزهایتابستانی

گرمازدگی فرهنگی 
را جدی بگیریم

خنکایدلنشینآگاهیوداناییدرمردادداغ

فرهنــگ، واژه عمیقی اســت، کلمه ای که ریشــه 
هایش تا اعماق تاریخ، هویــت و باورهای یک جامعه 
می رسد. فرهنگ تعریفی اســت از داشته های بشری 
که سینه به سینه به نســل های بعد رسیده است. در 
برخی تعاریف، فرهنگ دربرگیرنده اعتقادات، ارزش ها 

و اخالق و رفتارهای متأثر از این سه، و همچنین آداب 
و رســوم و عرف یک جامعه معین تعریف می شود. در 
گونه ای دیگر از تعاریف، آداب و رســوم شالوده اصلی 
فرهنگ تلقی می شود و صرفاً ظواهر رفتارها، بدون در 

7نظر گرفتن پایه های اعتقادی آن ...

2

2
رئیسکمیسیونخدماتشهریشورا:

پیگیری اجرای طرح 
پوشش رودخانه های شهر هستیم

4
مرگ مشکوک 4 نفر 

بر اثر مسمومیت در مالیر

4
قلعه »سلیمان خان« بزرگترین اثر 

خشتی همدان مرمت می شود

4
»حسین رستمی« 

شهردار اسدآباد شد

دبیرکلکمیسیونملییونسکودرصحنشورا:

همایش جهانی راه ابریشم در همدان برگزار می شود

بازسازی پارک  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
شهرک الوند

اعتبار :
مبلغ 600 میلیون تومان

پیشرفت فیزیکی : 
98 درصد

وسعت : 
12 هزار و 385 مترمربع

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر
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شناسایی 38243 منبع آب

روز یادداشت  2

بالباسسفید
بهخانهبختمیرویاما...!

صبروشکیبایی؛حلقهمفقودهزندگیزوجهایجوان

از ایام قدیم ضرب المثلی در فرهنگ غنی و پربار 
ما ایرانیان وجود داشت که می گفت »با لباس سفید 
میری خونه بخت با لباس سفید هم میای بیرون « 
ضرب المثل و سبک زندگی ای که متأسفانه امروز ...

خبــر همدان 5

زندگی نامه 
مرحوم بهنامجو 
منتشر می شود

شهروندانخاطراتخودازبهنامجو
رابهنویسندهکتابانتقالدهند

@hegmataneh_news_ir كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

2



پنجشنبه 3 مرداد ماه 1398 2
سال بیست و یکم  شمـاره 4305

آزاد خط 

  رئیــس اتحادیه مشــاورین امالک همدان 
با بیان اینکه برخی از مشــاورین امالک از پویش 
راه اندازی شده سوءاســتفاده کردند، گفته است: 
نگرفتن حق کمیسیون یا کمتر گرفتن از مستاجر 
در صنف من خیانت است، کسی که نمی خواهد از 
مســتاجر حق الزحمه بگیرد اوال تبلیغ نیاز ندارد، 
ثانیــا مجوز نیــاز دارد و این خــالف قانون نظام 

صنفی رفتار کرده است.
  معــاون فرهنگی وزیر علــوم با بیان اینکه 
70 درصد جمعیت ایران در فضای مجازی حضور 
دارند، اظهار کرد: ٨0 درصد دانشجویان و جوانان، 
روزانه بیش از ســه ســاعت را در فضای مجازی 
می گذرانند که همین مســئله موجب شده است 
با نســلی کم حوصله مواجه باشیم و در این بین 
متأســفانه 90 درصد دانشــجویان به برنامه های 

دانشگاه بی اعتنا هستند.

خبــر
پس از معارفه مجید درویشی 

به عنوان فرماندار اسداباد
غالمحسین تقوی مدیرعامل 
شرکت سیاحتی علیصدر شد

هگمتانه، گروه خبر 
همدان: غالمحســین 
عنوان  بــه  تقــوی، 
مدیرعامل  هجدهمین 
ســیاحتی  شــرکت 

علیصدر منصوب شد.
تقــوی  غالمحســین 

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر شد.
پس از رفتن مجید درویشی از شرکت سیاحتی 
علیصدر و معارفه به عنوان فرماندار اســدآباد در 16 
تیرماه، غالمحســین تقوی به عنــوان هجدهمین 
مدیرعامل شــرکت سیاحتی علیصدر منصوب شد. 
از ســوابق تقوی می توان به معاونت سازمان جهاد 
کشاورزی استان، ریاست شورای اسالمی شهر مالیر 
و ریاست ســازمان نظام مهندسی شهرستان مالیر 

اشاره کرد.

نتیجه طرح آماربرداری منابع آب استان همدان

شناسایی
 38243 منبع آب

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: مدیر 
مطالعات پایه منابع شــرکت آب منطقه ای 
همدان از شناســایی 38 هزار و 243 منبع 
آب در طرح آماربرداری منابع آب اســتان 

همدان خبر داد.
محمد ضروری ظهر دیروز در جمع خبرنگاران 
از آغاز دوره طرح آماربرداری سراســری از منابع 
آب های سطحی و زیرزمینی خبر داد و اظهار کرد: 
آماربرداری سراسری از منابع آب استان هم زمان 
با دیگر مناطق کشور هر پنج سال یک بار صورت 

می گیرد.
مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه ای 
همدان از شناسایی 3٨ هزار و 243 منبع آب در 
طرح آماربرداری منابع آب استان همدان خبر داد.
وی یکی از مهم ترین بخش های مطالعات منابع 
آب در اســتان  را تعیین تعداد منابع آبی، تعیین 
میزان تخلیه منابع آب زیرزمینی و حجم مصارف 
از جریان های سطحی برشــمرد و افزود: هدف از 
انجام آمار برداری منابع و مصارف، دســتیابی به 
بخش مهمی از اطالعــات مربوط به بیالن منابع 
آب در محدوده های مطالعاتی و حوضه های آبریز 
استان است که به دلیل حجم قابل توجه آنها، اثر 
تعیین کننده ای بر برآورد ظرفیت منابع آب دارد.

مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه ای 
همدان تصریح کرد: برای رســیدن به کل تعداد، 
تخلیه، مصرف و پراکنــش منابع آب بهره برداری 
ســطحی و زیرزمینــی در یک زمان مشــخص، 

عملیات آماربرداری سراسری صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سراسری بودن و هم زمان 
انجام شدن آماربرداری توأمان از منابع و مصارف 
آب ســطحی و زیرزمینی، دارا بودن دستورالعمل 
و فرم های مشــترک آماربــرداری، اعتبار عمرانی 
نهادینه شــده، وابســته نبودن بــه منابع داخلی 
شرکت های آب منطقه ای، استفاده از اطالعات آن 
برای »محاســبه بیالن کشوری« و نیز »حفاظت 
و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و شناســایی 
چاه هــای غیرمجــاز«، از جملــه دســتاوردهای 
آماربرداری سراســری از منابع و مصارف آب های 

سطحی و زیرزمینی است.
ضروری ضمــن تأکیــد بر اهمیــت موضوع 
آماربــرداری در تصمیــم گیری هــای مهمی از 
جمله محاســبات آب قابل برنامه ریزی و دریافت 
تخصیص های استانی، خواستار به کارگیری خرد 
جمعــی و همکاری عمومــی در برگزاری هر چه 

بهتر آماربرداری شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اســتان به دو 
ناحیه شــمال و جنوب تقسیم شده است گفت: 
طبق برنامه قرار اســت دو شــرکت آماربردار به 
طور جداگانه منابع آبی این نواحی شــامل تمام 
منابــع آبی طبیعی بشــر ســاخت، رودخانه ها، 
چشمه ها، سدها، بندها و چاه های آب کشاورزی، 
شــرب، صنعت، قنــات و آب بندها شــمارش و 

اندازه گیری و مورد بازبینی آماری قرار  دهند.
مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه ای 
همدان خاطرنشــان کــرد: بیــش از ٨5 درصد 
آماربــرداری انجام شــده و تا پایان شــهریورماه 

آماربرداری به اتمام می رسد.

روز یادداشت 

با لباس سفید 
به خانه بخت می روی اما...!

صبروشکیبایی؛ حلقه مفقوده زندگی 
زوج های جوان

نرگس موذنیان
از ایام قدیم ضرب المثلی در فرهنگ غنی و پربار 
ما ایرانیان وجود داشت که می گفت »با لباس سفید 
میری خونه بخت با لباس سفید هم میای بیرون « 
ضرب المثل و سبک زندگی ای که متأسفانه امروز در 
فرهنگ ما نه تنها جایگاهش تضعیف شده است بلکه 
به شدت مورد هجوم و انتقاد افکار فمینیستی نیز قرار 
گرفته است. غافل از اینکه علت اصلی این مخالفت ها 
و جبهه گیری ها، کژفهمی و عدم درک مناســب از 
مفهوم عمیق نهفته در این ضرب المثل اســت. در 
گذشــته بزرگان ما با تأکید بر این ضرب المثل بر 
ضرورت استحکام و دوام بنیان خانواده تأکید داشتند 
و اینکه وقتی دختر یا پســر برای تشــکیل خانواده 
و زندگی آینده خویش دســت به انتخاب می زنند 
باید نســبت به انتخاب خود متعهد باشند و آنچنان 
یکدیگر را عضوی از نهاد مقدس خانواده بدانند که 
حتی اندیشــه جدایی نیز از ذهــن آنها عبور نکند. 
در واقع آنچه که در بطــن این ضرب المثل نهفته 
این اســت که نه فقط دختران بلکه پسران نیز باید 
نسبت به همسر، زندگی و انتخاب خود متعهد باشند 
چرا که تنها در صورت یک تعهد دوطرفه و متقابل 
می تــوان به دوام و ماندگاری یک رابطه امیدوار بود. 
همچنیــن الفبای صبر و شــکیبایی در برابر فراز و 
نشــیب های زندگی را به ما می آموزد و اینکه حتی 
بزرگترین مشکالت نباید باعث جدایی زوج ها شود و 
به پیوند مقدس آنها لطمه وارد کند بلکه همسران را 
به کنار یکدیگر بودن و یا به اصطالح معروف »پشت 
و پناه یکدیگر بودن« در برابر مشــکالت کوچک و 
بزرگ زندگی دعوت می کند. بنابراین به نظر می رسد 
علت عصبانیت فمینیست ها و حتی ریشه های شکل 
گیری جنبش های به ظاهر مدافع حقوق زنان، تأکید 
یک طرفه و یا بیش از حد بر تهعد و از خودگذشتگی 
زنان و دختــران در زندگی و بدون توجه به وظایف 
متقابل مردان است. در صورتی که ما عالوه بر داشتن 
فرهنگ غنی، دین کاملــی داریم که در آن وظایف 
زنان و مردان با توجه به ویژگی های زیست شناختی 
و روانشناختی آنان به تفکیک مشخص و بر آن تأکید 
شــده اســت و اگر گاه در جامعه شاهد ضعف هایی 
همچون تبعیض جنسیتی و برخی سطحی نگری ها 
هستیم به دلیل »ضعف آگاهی« و همچنین ضعف 
در آموزش  به نسل های آینده است که در شناسایی و 
تکریم ارزش هایی همچون نهاد مقدس خانواده دچار 
سردرگمی و گمراهی شده اند. بنابراین بهتر است به 
جای مبارزه با یک ضرب المثل یا یک تفکر ارزشمند 
که از عمق فرهنگ ما برخاســته اســت زاویه نگاه 
خودمان را اصالح کنیم و کمی به عقب بازگردیم و 
دوام و پایداری زندگی های گذشته را با امروز مقایسه 
کنیم و علت نابسامانی های زندگی های امروز را ریشه 

یابی و آسیب شناسی کنیم.
در گذشــته حتی واژه طالق یک تابو محسوب 
می شــد اما متأســفانه امروز قبح طالق در جامعه 
شکسته شده و به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی 
گریبانگیر جوامع شده اســت. در این میان نباید از 
تهاجم فرهنگی و هجوم شــبکه های ماهواره ای به 
نهاد خانواده غافل شــد چرا که نتیجه پژوهش های 
بسیاری نشان داده است که سریال های شبکه های 
ماهواره ای در ترویج خیانت در بین خانواده ها بسیار 
تأثیرگذار بوده است ضمن اینکه در حال حاضر نیز 
انواع شــبکه های اجتماعی مجازی بنیان خانواده را 
تهدیــد می کنند. البته جنگ نرم و تهاجم فرهنگی 
تنها یک بعد این آســیب بزرگ اجتماعی اســت و 
دالیل دیگری همچون مشکالت اقتصادی، اعتیاد، 
عدم انتخاب مناسب، دخالت های بیجای اطرافیان، 
انتظارات غیرمنطقی زوج ها از یکدیگر و... نیز منجر 

به طالق و جدایی می شود.
همه ما بــه خوبی می دانیــم که طالق یک 
مسئله فردی نیســت بلکه یک معضل اجتماعی 
اســت و عواقــب آن یــک جامعه و نســل های 
آینده را تحــت تأثیر قرار می دهــد و می تواند 
منشأ بسیاری از آســیب های اجتماعی از جمله 
خودکشی، انحرافات جنســی و اعتیاد باشد به 
همیــن دلیل اســت که دولت هــا و حکومت ها 
باید به این مســئله ورود پیدا کنند و برای حل 
آن برنامه هایی داشــته باشــند. در کشور ما نیز 
دســتگاه ها و متولیان بسیاری در حوزه صیانت 
از نهــاد خانــواده فعالیت می کننــد که به نظر 
می رسد اگر این متولیان از کار جزیره ای پرهیز 
کننــد و برنامه جامع به ویژه در آگاهی دهی به 
خانواده ها داشــته باشــند بدون شک می توانند 
پاســخ بهتــری از تالش ها در حــوزه خانواده 

کنند. دریافت 
بهترین و کاملترین برنامه زندگی ما مسلمانان 
قرآن کریم اســت که هدایتگر مــا در تمامی ابعاد 
زندگی است اما متأســفانه به دلیل ضعف آگاهی 
از محتوای غنی دین اســالم و همچنین ضعف در 
آموزش ها، سبک زندگی غربی رفته رفته جایگزین 
سبک زندگی اسالمی شده است و خانواده های ما 
را با مشکالتی بزرگ روبه رو کرده است البته باید 
گفت همانطور که دین اســالم، ازدواج را پیوندی 
مقــدس می داند و بر آن تأکید دارد طالق را نیز به 
عنوان یک راهکار قرار داده اســت اما مشکل دقیقاً 
آنجایی اســت که جوانان امروز طالق را به عنوان 
اولین و ســریع ترین راه حل مشکالت می بینند نه 
آخریــن راه حل ممکــن و گویی صبر و تحمل در 
برابــر نامالیمات برای آنــان معنایی ندارد و طالق 
گرفتن در نظر آنان ســاده، راحــت و بدون درنظر 
گرفتن جوانب آن اســت. به همین دلیل است که 
امروز »با لباس سفید به خانه بخت می روی اما...«.

خجسته نماینده همدان در مجلس خبر داد:

کمکهایمالیهمدانبه»ایرانایر«
نماینده مردم  هگمتانه، گروه خبر همــدان: 
همدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی 
صحت کمک های مالــی همدان به »ایران ایر« را 

تأیید کرد.
امیر خجســته دیروز در گفتگویی در پاسخ به اینکه 
آیا تقبل یک میلیارد تومان از ســوی همدان به منظور 
خدمات رسانی به کادر پرواز ایران ایر صحت دارد؟ گفت: 
اینکه مبلغ کمکی اســتان چقدر باشــد را اطالع ندارم 
اما مقرر شــده کمک های جنبی از سوی استان به این 

شرکت هواپیمایی صورت گیرد که استاندار پذیرفت.
وی در خصوص برقــراری پرواز حجاج از همدان و 

تحمیل هزینه هایی از سوی شرکت ایران ایر به همدان 
اظهار کرد: آخرین خبری که از وزارت راه و شهرسازی 
و مدیرعامل ایران ایر داشــتیم آنها تقاضای کمک هایی 

از استان داشتند که استاندار نیز پذیرفت.
وی بــا بیان اینکه اســتاندار همــدان تقبل کمک 
هزینه هایی که وظیفه اســتان اســت را پذیرفت بیان 
کرد: برای این مسائل ضمن مذاکراتی صحبت کرده و 

توافق کردند تا این پرواز از همدان انجام شود.
وی اضافــه کرد: در برقراری پرواز از اســتان ها بار 
اضافــی بر ایران ایر تحمیل می شــود که آن بار اضافی 
را با مدیر ارشــد استان هماهنگ می کنند که استاندار 

همدان نیز موافقت کرده است.
خجسته با بیان اینکه »ایران ایر« آرامش و آسایش 
زائران حــج را خارج از وظایف انجــام می دهد گفت: 
اطالعی از اینکه ســال های قبل نیز چنین هزینه هایی 
روی دوش اســتان بوده، ندارم اما قطعاً ضوابطی منجر 

به چنین تصمیمی شده است.
وی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه این هزینه 
در اســتان های دیگر نیز وجود دارد افزود: مدیرعامل 
ایران ایر عنوان کرد استان های دیگر در مواردی کمک 
داشتند اما استان همدان در این زمینه کمکی نداشت 

که قرار شد امسال این کمک انجام شود.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در صحن شورا:

همایش جهانی راه ابریشم در همدان برگزار می شود
هگمتانه، گــروه خبر همدان: دبیرکل 
بیان  با  ایران  کمیسیون ملی یونسکو در 
اینکه همدان بخش مهمــی از هویت و 
شناسنامه ایران است، از برگزاری همایش 

»راه ابریشم« در این شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی 
شــهر همدان، حجت اهلل ایوبی بــا حضور در 
جلســه صحن شورای اسالمی شــهر همدان 
با بیــان اینکه همه باید به میــراث تاریخی و 
فرهنگی همدان ببالیم، معتقد اســت: جایگاه 
ســخن و تبادل فکر و اندیشه در »راه ابریشم« 
در ایران و همدان بود که در نشســت ششــم، 
جنبه های فکری، معنوی و تبادل فکر و اندیشه 

را مطرح می کنیم.
وی با اشاره به رویداد مهم همایش جاده راه 

ابریشم در همدان، گفت: اهمیت جاده ابریشم بر کسی 
پوشیده نیست و امروز کشــورهای متفاوتی را دور هم 
جمع کرده است، این جاده امروز به عنوان یک نشان و 

شاخص شناخته شده است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران بیان کرد: 
امروزه کشورها برای تعریف خود در این مسیر و گرفتن 
حق خود، رقابت شــدیدی دارند که برخی کشورها از 

جمله چین در این زمینه موفق بوده اند.
ایوبی با اشــاره بــه برگزاری چنــد دوره همایش  و 
نشست با محوریت »جاده ابریشم«، افزود: رقابت برای 
گرفتــن میزبانی ایــن رویداد وجــود دارد؛ زیرا صدای 

میزبان بیشتر و بهتر شنیده می شود.
وی با بیان اینکه این همایش با محور رویکرد ادیان 
و گردشــگری یک اتفاق مهم خواهد بود، گفت: اکنون 
بیشترین نگاه به جاده ابریشم، اقتصادی است؛ به همین 
دلیل تمام برنامه های جانبی هم اقتصادی درنظر گرفته 
می شود و عالوه بر اینکه جاده ابریشم محل تبادل کاال 

و اقتصاد است، محل تبادل فکر و اندیشه نیز هست.
دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو در ایران با بیان 
اینکه جمهوری اســالمی ایران در جایگاه بسیار مهم و 
خوبی قرار دارد، معتقد است: همدان، شهر علم، دانش 
و اخالق علمی اســت که می تواند در ارتباط با برگزاری 

همایش جاده ابریشم، موفق باشد.
ایوبی بــه برگزاری 2 همایش »گفت وگوی ادیان در 
جاده ابریشــم« و »معنویت گرایی در جاده ابریشم« در 
کنار برگزاری همایش »جاده راه ابریشــم« اشاره کرد و 
یادآور شد: این مهم، جاده صلح و گفت وگو بوده و جنگ 

بر این مردمان، تحمیل شده است.
»صلح نوشته های  همایش  برگزاری  درصدد   *

جاده ابریشم« هستیم
وی در ادامه با بیان اینکه ما نیز جزو تمدن های کهن 
ایران، اسالم، چین و ژاپن هستیم که هنر خوشنویسی 
داریم، افزود: در تالش هســتیم در صورت فراهم شدن 
شــرایط، نخستین جشــنواره جهانی »صلح نوشته های 

جاده ابریشم« را در همدان برگزار کنیم.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به 
تالش ها برای گرفتن میزبانــی این رویداد مهم، گفت: 
تهران و شهرهای بزرگ همیشه درصدد میزبانی اینگونه 
رویدادها هستند؛ اما در مالقات  با مدیران همدان متوجه 
شدم وفاق، همدلی و اجماع در بین مدیران شهری برای 

جبران عقب ماندگی در معرفی شهر، وجود دارد.
ایوبی با بیان اینکه با توجه به پیشرفته و به روز بودن 
همدان همراه با امکانات خوب و دانشــگاه های مطرح، 
این شهر به طور شایسته معرفی نشده است، ادامه داد: 
همدان، شایســتگی دارد به عنوان یکــی از مهمترین 
مقاصد گردشگری جهان باشــد که این امر نیاز به کار 

و تالش بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه می توانیم با استفاده از امکانات خود 
در یونســکو برای شناساندن شهر همدان و این میراث 
کمک کنیم، اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی از این 

رویداد خرســند اســت و وزارت امور خارجه نیز حامی 
این پروژه است؛ البته معتقدیم نیازمند اینگونه محافل 
هســتیم، زیرا می تواند به بروکراسی عمومی جمهوری 

اسالمی کمک می کند.
به گفته دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو در ایران، 
نهادهای مختلف از جمله مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی، ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و بخش 
بین الملــل دفتر مقام معظم رهبــری و تمام نظام، این 
پروژه را در این شــرایط مهم دانسته و از انتخاب شهر 

همدان در برگزاری این رویداد راضی هستند.
ایوبی ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد سرآغاز 
دوران جدیدی در معرفی شــهر همدان باشد؛ البته اگر 
بخواهیم مسیر طبیعی را برای معرفی همدان و ثبت آثار 
بگذرانیم باید بسیار صبور باشیم، اما همچنان امیدواریم 

از این راه های کوتاه و میان بر، استفاده شود.
وی با ابراز امیدواری نســبت به معرفی شهر همدان 
به عنوان یکی از شهرهای خالق، اظهار کرد: امیدواریم 
برای دو سال آینده پرونده خوبی برای معرفی همدان به 

عنوان شهر خالق و یادگیرنده داشته باشیم.
وی در زمینــه »روز همدان« با اشــاره به برگزاری 
همایــش اخالق در علم، افزود: آبان ماه جایزه اخالق در 
علم برگزار خواهد شد و اینکه همدان میزبان برگزاری 

همایش اخالق در علم خواهد بود، اتفاق خوبی است.
*گردان: تأکید بر معرفــی همدان به عنوان 

»شهر خالق«
رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان نیز با بیان 
اینکه همدان دارای آثار تاریخی و جاذبه هایی است که 
می توانیم آنها را به دنیا معرفی کنیم، گفت: متأســفانه 
این شهر تاریخی به دلیل عدم ثبت جهانی آثار، شناخته 
نشده اســت که امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت این 

همایش، آثاری را به مرحله ثبت جهانی برسانیم.
کامران گردان با بیان اینکه شهر همدان با این همه 
جاذبه طبیعی و تاریخی و قدمت متأســفانه بهره ای از 
ثبت به عنوان »شهر خالق« نداشته است، افزود: انتظار 
می رود همدان به عنوان شهر خالق در حوزه گردشگری 

در همایش بین المللی راه ابریشم معرفی شود.
به گفته وی، همدان با وجود آثار تاریخی قابل توجه، 
حتی یک مورد ثبت جهانی ندارد که انتظار می رود یکی 
از آثار تاریخی و دارای ارزش این شــهر به مرحله ثبت 

جهانی برسد.
گردان با اشــاره به ثبت همدان به عنوان شهر سبز 
پایدار جهان اســالم و اقدامات انسان محوری مدیریت 
شهری همدان با پیاده راه سازی ها، گفت: گردشگری به 
عنوان یکی از موضوعات اصلی سرمایه گذاری در همدان 
مطرح اســت کــه امیدواریم در یکــی از این زمینه ها، 

همدان به عنوان »شهر خالق« معرفی شود.
*بادامی نجات: خواستار ایجاد دفتر نمایندگی 

یونسکو در همدان هستیم
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر همدان نیز گفت: 
بوعلی ســینا، یک شاخص جهانی است اگر در هر جای 

جهان بود، بارها از آن بهره مند می شدند و تنها با همین 
شــاخص خود را به عنوان مقصد گردشــگری معرفی 
می کردند؛ اما متأسفانه در همدان این ظرفیت ها مغفول 

مانده است.
حمید بادامی نجات با تأکید بــر اینکه همدان جزو 
مقاصد گردشگری نیســت و تعریف نشده است، افزود: 
هنوز جایگاه همدان به خوبی معرفی نشده است که این 
امــر جای تأمل دارد؛ از این رو باید انرژی و توان در این 

حوزه را افزایش دهیم.
وی با بیــان اینکه اقدامات خوبی در معرفی همدان 
صورت گرفته اســت، عنوان کرد: یکی از موفق ترین و 
بهترین راه ها در این زمینه، استفاده از ظرفیت یونسکو 

است که اگر از این مهم، غفلت کنیم، ضرر می بینیم.
بادامی نجات با اشاره به برگزاری نشست بین المللی 
کشورهای عضو جاده ابریشم، عنوان کرد: ایران داعیه دار 

تمدن جهانی بوده و همدان، پایتخت این تمدن است.
نایب رئیس شورای اســالمی شهر همدان خواستار 
ایجاد دفتر نمایندگی یونســکو در همدان شد و تأکید 
کرد: درخواســت پیگیری این امــر را داریم که موارد 
مرتبط با توسعه گردشگری و معرفی همدان را راحت تر 

پیگیری کنیم.
*قراباغی: گردشــگری همدان باید به جایگاه 

واقعی خود برسد
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری 
شورای اسالمی شهر همدان نیز گفت: همدان می تواند 
به عنوان مقصد گردشــگری معرفی شــود و کارهای 
بسیاری در این خصوص انجام شده که تنها برای معرفی 

در ایران بوده است.
حســین قراباغــی، »همــدان 201٨« را یکی از 
رویدادها در معرفی همدان در سطح بین الملل برشمرد 
و ادامــه داد: در ثبت جهانی آثــار همدان، کم کاری 
شــده اســت که امیدواریم از  هزار و ٨00 اثر موجود 
حداقل دو تا ســه اثر را ثبــت جهانی کنیم تا همدان 
از این مظلومیت خارج شــود. وی با اشاره به برگزاری 
همایش »راه ابریشم«، اظهار کرد: نگاه جاده ابریشم از 
قدیم نگاه اقتصادی بوده است؛ اما در حوزه گردشگری 
نیز می توانیم نگاه اقتصادی داشته باشیم و در همدان 
نیز اکنون، اولویت گردشــگری است تا بتوانیم از این 

صنعت، به جایگاه واقعی خود برسیم.
رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و مالی شــورای 
اســالمی شــهر همدان هم گفت: همدان با توجه به 
ابزارهــا و امکانات موجود می توانــد مهد تمدن نوین 

اسالمی باشد.
اکبر کاوسی امید اضافه کرد: برگزاری همایش جاده 
ابریشم در همدان می تواند مسیر رسیدن به تمدن نوین 
اســالمی را هموار کند تا بتوانیم فرهنگ ناب اسالمی 
ایرانی همدان را به همه ارائه دهیم و دستاورد همایش 

جاده ابریشم می تواند همین باشد.
*گیاه شناس: همایش »راه ابریشم«، سرفصلی 

برای همکاری های منطقه ای

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 
اسالمی شــهر همدان نیز اظهار کرد: با توجه 
بــه اینکه برگــزاری همایش »راه ابریشــم«، 
مقدمه ای برای سال های آینده است امیدواریم 
این همایش، ســرفصلی بــرای همکاری های 
منطقه ای باشــد که می تواند نقش مؤثری در 

توسعه شهر همدان ایفا کند.
جواد گیاه شــناس افزود: کمیســیون ملی 
یونسکو می تواند زمینه همکاری های منطقه ای 
در ســطوح آســیای میانه و قفقاز و همچنین 
آســیای جنوب غربی را فراهــم کند و زمینه 
توسعه همکاری های شهر همدان با کشورهای 
منطقه را به منظور شناســاندن جاذبه های این 

شهر ایجاد کند.
محرکی  شهرداری؛  اقدام  *سلماسی: 

برای معرفی همدان
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر همدان نیز در ادامه با بیان اینکه همدان توانمندی 
و ظرفیت زیادی برای معرفی دارد؛ اما متأســفانه ما از 
آنها غافل هســتیم، گفت: کتاب جامع التواریخ خواجه 
رشیدالدین فضل اهلل همدانی به عنوان میراث ناملموس 
ثبت جهانی شــده اســت؛ اما در سطح کشور و همدان 

شناخته شده نیست.
رضوان سلماســی با بیان اینکه اقدام شهرداری در 
برگزاری همایش راه ابریشــم حرکت مثبت و محرکی 
برای معرفی همدان اســت، افزود: همدان باید از لحاظ 

جایگاه تاریخی و فرهنگی به جهانیان معرفی شود.
*صوفی: تالش برای معرفی همدان به عنوان 

»شهر خالق« و »برند همدان در گردشگری«
شهردار همدان هم در پایان با بیان اینکه همدان یکی 
از راه های جاده ابریشم بوده است، گفت: امسال همایش 
جهانی »راه ابریشــم« با رویکرد توســعه گردشگری و 

گفت وگوی ادیان در همدان برگزار خواهد شد.
عباس صوفی بــا تأکید بر اینکه بایــد در دو حوزه 
معرفی همدان به عنوان »شهر خالق« و »برند همدان 
در گردشــگری« تالش کنیم، بیــان کرد: ظرفیت های 
همدان باید به دنیا شناســانده شــود که سال گذشته، 
نشست جهانی گردشگری را در این راستا برگزار کردیم.
وی با اشــاره به برگزاری همایش »راه ابریشــم« با 
حضور 25 کشــور، افزود: ثبت جهانــی آثار همدان به 
عنوان یکی از موضوعات قابل پیگیری در کنار برگزاری 

این همایش دنبال می شود.
شهردار همدان با بیان اینکه همایش »راه ابریشم« 
یک نشست کاماًل مدیریتی، فرهنگی و تخصصی است؛ 
عنوان کرد: این همایش با حضور بزرگان دنیا با محوریت 

مباحث فرهنگی برگزار می شود.
وی همچنیــن برگزاری جایزه »اخالق در علم« را با 
توجه به وجود بوعلی ســینا در همدان، حق این شهر 
دانست و یادآور شــد: باید برگزاری این برنامه مهم به 

نحوی مرتبط با همدان باشد.
صوفی بــا تأکید بر اینکه باید همــدان را در حوزه 
گردشگری برندســازی کنیم، اظهار کرد: پیگیری ثبت 
همدان به عنوان »شــهر خالق در حوزه گردشگری« از 
اهمیت باالیی برخوردار است که درخواست پیگیری آن 

را داریم.
* حضور پیمان سرحدی، نابغه جوان همدانی 

در صحن شورا
گفتنی اســت پیمان ســرحدی، مخترع، دانشمند، 
پژوهشگر، کارآفرین، نویسنده، استاد و مدرس و نظریه 
پرداز در زمینه های فناوری های نوین و فناوری های برتر 
جهان به همراه دبیر کل کمیســیون ملی یونســکو در 
ایران در صحن شــورا حضور داشت. این جوان همدانی 
که تنها ایرانی جزو 10 مخترع برتر جهان و جوان ترین 
مخترع برتر جهان اســت، افتخار شهر تاریخی همدان 

محسوب می شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا:

پیگیر اجرای طرح پوشش رودخانه های شهر هستیم
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون 
خدمات شهری شــورای اسالمی شهر همدان از 
رودخانه های شهر  پوشش  طرح  اجرای  پیگیری 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر 
همدان، علی فتحی در گفت وگــو با خبرنگاران، گفت: 
برای پوشش رودخانه های شهر از جمله پشت کشتارگاه 
سابق خضر، کوی کوثر، پشــت دانشگاه پیام نور مرکز 
همدان در سالیان گذشته تالش هایی انجام شده است.

علــی فتحی با اشــاره بــه وجود خانــه در حریم 
رودخانه ها، اظهار کرد: شــهرداری های مناطق و اداره 
راه و شهرسازی در ســال های گذشته به پوشش این 
رودخانه ها اقدام کرده اند؛ اما با توجه به ســیالب های 
ابتدای سال جاری، دســتوری مبنی بر توقف پوشش 

رودخانه ها از طرف شرکت آب منطقه ای صادر شد.

فتحــی با اعالم اینکه پیگیر پوشــش رودخانه های 
شــهر هســتیم، بیان کرد: البته دو پیمانکار از سوی 
اداره راه و شهرسازی مشغول پوشش رودخانه ها بودند 
که با توجه به نامه متوقف کردن فعالیت های پوشــش 

رودخانه، ادامه اجرای طرح نیمه کاره ماند.
وی با اشاره به نارضایتی ساکنان حریم رودخانه ها، 
افزود: با توجه به اینکه فاضالب در مســیر رودخانه ها 
وارد رودخانه ها شــده و بوی نامطبوع آن موجب آزار 
ساکنان حریم رودخانه می شود، الزم است پوشش این 
رودخانه ها با همکاری مسؤوالن ذی ربط صورت پذیرد.

رئیس کمیســیون خدمات شهری شورا یادآور شد: 
در امر اجرای طرح پوشــش رودخانه هــا، داالن هایی 
که ســاخته شــده بودند تا حدودی نصب شده اند و 
حــدود30 تا 40 درصد کار باقی مانده اســت؛ بر این 
اســاس جلســه ای با مدیرعامل آب منطقه ای همدان 

تشکیل شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
فتحی در این زمینه گفت: بر اســاس این جلســه 
مقرر شد مکاتباتی از طرف شهرداری نیز صورت پذیرد 

تا پوشش رودخانه ها به سرانجام برسد.
وی به اجرای پوشــش رودخانه هــا در محله های 

منوچهری، شــهیدان دیباج و... در ســال های گذشته 
اشــاره کرد و یــادآور شــد: انتظار مــی رود با همت 
مســؤوالن امر از جمله شــهرداری، راه و شهرسازی و 
آب منطقه ای بتوانیم اجرای طرح پوشــش رودخانه ها 

را به اتمام برسانیم.

خبــر همدان



خانم طاوس حســيني داراي شناســنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 111/259/98ش از اين حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است که شادروان 
فرمانعلي حســيني به شناســنامه شــماره 344 در تاريخ 83/12/14 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراســت به: 1- متقاضي گواهي 
حصروراثت با مشخصات فوق الذکر فرزند اناث متوفي 2- ملوک حسيني فرزند فرمانعلي به ش ش 737 صادره از بهار متولد 1348 فرزند اناث متوفي 3- نازپري حسيني فرزند فرمانعلي 
به ش ش 4 صادره از بهار متولد 1346 فرزند اناث متوفي 4- کبري حسيني فرزند فرمانعلي به ش ش 672 صادره از بهار متولد 1344 فرزند اناث متوفي 5- درويش علي حسيني فرزند 
فرمانعلي به ش ش 21 صادره از بهار متولد 1341 فرزند ذکور متوفي 6- ايمانعلي حســيني فرزند فرمانعلي به ش ش 913 صادره از بهار متولد 1352 فرزند ذکور متوفي والغير اينک 
با انجام تشــريفات مقدماتي در خواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/ متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يک ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 111 شوراهاي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت

 22419 شماره م الف: 151

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده - نوبت اول
شرکت تعاوني مسکن بهره برداران نیروگاه شهید مفتح همدان

بنا به تصميم هيات مديره شرکت تعاوني مســکن بهره برداران نيروگاه شهيد مفتح همدان، جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مذکور راس ساعت 9:30روز 
جمعه مورخ 1398/05/18 در محل برجهاي دو قلوي ســپيد واقع واقع در بلوار بعثت انتهاي هنرستان خيابان 18 متري مسکين سالن اجتماعات برج هاي دوقلوي سپيد برگزار مي 
شود.بدينوسيله از کليه اعضاء ) صاحبان سهام( دعوت مي گردد در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع عمومي فوق حضور بهم رسانيده و يا وکالي خود را با توجه به ماده 19 آئين نامه 

نحوه تشکيل مجامع عمومي، حداکثر 1 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي به هيئت مديره تعاوني کتبا معرفي نمايد.
دستورات جلسه: 1- طرح و تصويب انحالل شرکت تعاوني 2- طرح و تصويب انتخاب محل تصفيه شرکت تعاوني
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تاريخ انتشار: 1398/05/02

3 پنجشنبه 3 مرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4305

رئیس جمهور:

حاضرنیستیمبهاسممذاکره،کنارمیزتسلیمقراربگیریم
ملت ایران تسلیم را نمی پذیرد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس جمهور با 
بیان اینکه اجازه نمی دهیم کسی در خلیج فارس 
و تنگه هرمز بی نظمی کند، گفت: ما در عین حال 

به دنبال تنش و برخورد نظامی نیستیم.
حجت االسالم حسن روحانی دیروز در جلسه هیأت 
دولت با اشــاره به اینکه در هفته های گذشــته شاهد 
تحــرکات دیپلماتیک هم در کشــورمان و هم در اروپا 
و ســایر مناطق جهان بودیم، گفت: یکی از تالش هایی 
که دولت یازدهم از ابتدا پیگیری می کند، این بوده که 
در عرصه سیاسی و توافقات احتمالی بن بست شکسته 

شود.
روحانی خاطرنشــان کرد: مذاکراتــی که در طول 
هشــت ســال قبل از دولت یازدهم جریان داشــت، از 
گشــایش چندانی برخوردار نبود و هیچ وقت به نتیجه 
ملموسی نمی رسید و بدخواهان ایران هر روز محدودیت 
و مضیقــه جدیــدی علیه کشــورمان ایجــاد کرده و 
قطعنامه های جدیدی صادر می کردند؛ به نحوی که در 
آن دوران شــش قطعنامه شورای امنیت و سازمان ملل 

علیه ایران صادر شد.
رئیــس جمهور گفــت: اولین اقــدام دولت یازدهم 
شکستن بن بست سیاســی در عرصه بین المللی بود و 
دولت توانســت همانطوری که وعده داده بود در ظرف 
صد روز، بن بســت ها را کنار بزند و در این 100 روز به 
توافق ژنو، دســت پیدا کردیم و به واســطه این توافق 
بن بست سیاسی شکسته شده و اولین توافق حاصل شد 
و یکی از برکات این توافق حاصل شده این بود که پس 
از صــد روز اول دولت یازدهم و در ادامه، ماهانه تا 700 
میلیون دالر از پول های قفل شــده، ملت ایران آزاد شد 
و قیمت ارز کاهش یافته و مردم احساس رفاه بیشتری 

به دست آوردند.
روحانی با تأکید بر اینکه می توانســتیم کمتر از یک 
ســال بعد از توافق ژنو به توافق نهایی برســیم، گفت: 
عربستان ســعودی و رژیم غاصب صهیونیستی تالش 
زیادی به خرج دادند تا این کار به نتیجه نرسد، به نحوی 
که در جریان مذاکرات هســته ای کشورمان، وزیر امور 
خارجه عربستان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی هر روز 
به اروپا و بخصوص به وین و ژنو رفت و آمد می کردند تا 
توافق کشورمان را به تأخیر بیندازند و با چنین اقداماتی 
علیرغم اینکه در سال 93 آماده توافق نهایی بودیم، در 

شب آخر، آمریکا از آن عقب نشینی کرد.
رئیــس جمهور با تأکید بر اینکه دولت علیرغم همه 
فشــارهای بدخواهان خارجی، خسته نشده و مصمم به 
راه خود ادامه می دهد، گفت: توانســتیم در 23 تیرماه 
ســال 94 روزی که به نام روز گفتگو و تعامل ســازنده 

نامگذاری شــده به توافق برســیم و یک توافق تاریخی 
با جهان انجام دهیم و این توافق در دیماه همان ســال 
اجرایی شــد و اولین ثمره و برکــت این توافق این بود 
که صادرات نفت کشــورمان از یک میلیون بشکه و یا 
حتــی کمتر از آن به دو میلیون و ٨00 هزار با میعانات 

افزایش یابد.
روحانــی اضافه کرد: همچنین براســاس این توافق 
بسیاری از پول های کشورمان آزاد شد و کاالها و ابزاری 
که در گمرکات خارجی مسدود شده بود، اجازه ورود به 

ایران پیدا کند.
روحانی تصریح کرد: برجام عامل مؤثری برای مبارزه 
با قاچاق بود تا دکان کاســبانه عده ای تعطیل شده و از 

اموال مردم سوء استفاده نشود.
رئیس جمهور با بیان اینکه از دیماه سال 94 تا سال 
97 فرصت طالیی داشــتیم که از توافق حاصل شــده 
اســتفاده کنیم، گفت: آمریکا در اردیبهشــت سال 97 
بدون دلیل از برجام خارج شــد و تصورشان این بود که 
یک روز پس از خروج آنها کشورمان نیز از برجام خارج 
خواهد شــد و متعاقب آن همه تحریم های بین المللی 

علیه کشورمان باز خواهد گشت.
روحانی اضافه کرد: اخیراً عربستان سعودی و نخست 
وزیر رژیم صهیونیســتی اعالم کردند که آنها در خروج 
آمریکا از برجام نقش داشتند ضمن اینکه در این زمینه 
افراطیون داخل آمریکا نیز بسیار تأثیرگذار بودند. البته 
اقدامات آنها نشان می دهد که برجام چه داغ سنگینی 
بر دل صهیونیست ها و ارتجاع منطقه نشانده بود، ضمن 
اینکه آنها به خوبی فهمیدند که فعالیت های سیاســی 

دولت یازدهم و دوازدهم چقدر مؤثر بوده است.
رئیــس جمهور با بیان اینکه پــس از خروج آمریکا 
از برجام، فرصتی به دنیــا دادیم تا دو طرف بتوانند به 
تعهــدات خود عمــل کرده و طرف مقابــل بتواند خأل 
خروج آمریکا را پرکند، اظهار کرد: پس از خروج آمریکا 
از برجام یک ســال صبر کردیم که بســیار راهبردی و 
تاریخی بود، البته باید توجه داشــت که در این یکسال 
به اندازه ای که نیاز داشتیم، می توانستیم نفت بفروشیم. 
اینکه عده ای مطرح می کنند که لزومی داشت که یک 
ســال برای نشان دادن واکنش علیه اقدام آمریکا صرف 

می شد، ظاهراً حافظه تاریخی ضعیفی دارند.
روحانی اضافه کرد: تا زمانی که به رغم خروج آمریکا 
می توانستیم به اندازه نیاز خود نفت بفروشیم، به صورت 
کــج دار و مریز با موضوع خروج آمریکا از برجام برخورد 
کردیــم، اما از وقتی که به طور کامل برای تحریم نفت 
ایران وارد عمل شــدند بی تردید شــرایط جدیدی نیز 
پیش آمد، لذا شرایط اردیبهشت سال 9٨ با اردیبهشت 

ســال 97، متفاوت شــد و با توجه به شــرایط جدید 
تصمیمات قاطعی در خصــوص کاهش تعهدات اتخاذ 
کرده و فرصت هــای 60 روزه ای برای انجام تعهدات به 

طرفین اعالم کردیم.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: در فرصت 60 روزه 
اول اگــر چه طرف مقابل تحرکاتی انجام داد، اما از نظر 
مــا اقدام آنها به اندازه کافی نبود، لــذا بعد از آن از دو 
تعهــد دیگر خارج شــدیم. در این فرصــت تالش ها و 
پیشنهادهای زیادی از طرف کشورهای مختلف مطرح و 
انجام شده است تا کاهش تعهدات خود را متوقف کنیم 
و آنها نیز در مقابل اقداماتی انجام دهند؛ اما پیشنهادات 
آنهــا از نظر ما متعادل و متوازن نبود و بدون تردید اگر 

اقدامات شان متعادل بود آن را می پذیرفتیم.
روحانی افــزود: همچنان که بارهــا تأکید کرده ایم 
کاهش تعهدات کشورمان موقتی است و چنانچه آنها به 
تعهدات خود به طور کامل عمل کنند، قابلیت بازگشت 
به شرایط قبل از کاهش تعهدات مان  را داریم و چنانچه 
طــرف مقابل اقدامات درســت و متعادلی انجام دهد و 
آتش بس در جنگ اقتصادی حاصل شود، فرصتی ایجاد 
خواهد شد که با یکدیگر سخن گفته و به نتیجه برسیم 
و البته در این زمینه کشــورهایی هم واسطه  هستند و 
مکاتبات و تماس هایی در حال انجام است و همه بدانند 

که هرگز فرصت مذاکره را از دست نخواهیم داد.
رئیس جمهــور با تأکید بر اینکه کاماًل برای مذاکره 
عادالنه و عزتمندانه آمادگی داریم، اما حاضر نیستیم به 
اســم مذاکره کنار میز تسلیم قرار بگیریم، تصریح کرد: 
تســلیم را غیرجایز می دانیم و آن را ملت ایران و قانون 
اساسی نمی پذیرد، اما برای مذاکره عادالنه و محترمانه 

همیشه آمادگی داشته و االن هم آماده هستیم.
روحانــی گفت: بــا کشــورهای اروپایی و ســایر 
کشــورهای جهان مکاتبه و تمــاس داریم اما تا امروز 
بــه نقطه مطلوب نرســیدیم؛ چرا که پیشــنهادهایی 
که داشــتند، متعادل نبوده اســت، اما همچنان روند 
فعالیت های سیاســی را ادامــه خواهیم داد و چنانچه 
به نتیجه نرســیم و فرصت 60 روزه دوم هم به پایان 

برسد، حتماً گام سوم را برمی داریم.
رئیــس جمهور خطاب به مردم ایــران، گفت: همه 
مردم عزیز کشورمان بدانند که ما اهل لجبازی و دنبال 
جنگ و تنش نیستیم، اما در عین حال حاضر نیستیم 

زیر حرف زور برویم و در برابر قلدری تسلیم شویم.
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید 
بر اینکه امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز 
برای ایران بســیار حائز اهمیت است، گفت: جمهوری 
اســالمی ایــران در کنار حفظ امنیــت خلیج فارس و 

تنگه هرمز برای امنیت ســایر آبراه های جهان از جمله 
باب المندب و اقیانوس هند، تالش می کند.

رئیس جمهور تصریح کــرد: تنگه هرمز از موقعیت 
بســیار مهمی برخوردار اســت و نه جای شوخی است 
و نه جای اینکه کشــوری بخواهــد مقررات بین المللی 
را در آن نادیده گرفتــه و برخالف جهت و بی توجه به 
هشدارهای سپاه پاســداران که مسؤولیت امنیت تنگه 

هرمز را برعهده دارد، وارد این تنگه شود.
روحانی اضافه کرد: مسؤولیت اصلی حفاظت از تنگه 
هرمز و خلیج فارس، عمدتاً بر عهده ایران و کشورهای 
همجوار اســت و ارتباطی به دیگران ندارد و ملت ایران 

همواره حافظ خلیج فارس بوده است.
رئیــس جمهور با تجلیل از اقدام شــجاعانه ســپاه 
پاســداران در متوقف کردن کشتی متخلف انگلیسی، 
اظهار کرد: ســپاه پاسداران شجاعانه و با قدرت کشتی 
متخلف انگلیسی را توقیف کرد، چرا که از همه دستورات 
و هشــدارها سر باز زده بود و کار بسیار دقیق، حرفه ای 
و درســتی در این زمینه انجام داده است و معتقدم که 
همه دنیا باید از ســپاه پاسداران به خاطر امنیت خلیج 

فارس، سپاسگزار باشند.
روحانی تصریح کرد: اجازه نمی دهیم کسی در خلیج 
فارس و تنگــه هرمز بی نظمی کند، ما در عین حال به 
دنبــال تنش و برخورد نظامی نیســتیم و اقداماتی که 
تاکنون انجام داده ایم متناســب با تخلفات طرف مقابل 
بوده است، همچنان که در سرنگونی پهپاد متجاوز نیز 
واکنش انجام شده دقیق و حرفه ای بود و چنانچه باز هم 
تجاوزی به حریم کشورمان انجام شود، دو مرتبه همان 

پاسخ را در شرایط الزم خواهیم داد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی 
ایــران هیچگاه به دنبال تنش و درگیری نبوده اســت، 
تصریح کرد: به دنبال ادامه تنش با برخی از کشورهای 
اروپایی نیسیتیم و چنانچه به چارچوب های بین المللی 
متعهد باشند و از اقدامات خالف خود از جمله آنچه در 
جبل الطارق انجام دادند دست بردارند، پاسخ متناسبی 

نیز از ایران دریافت خواهند کرد.
روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کاهش 
تعهدات برجامی کشورمان با کاهش قیمت ارز و کاال در 
داخل همراه بوده و آن را به فال نیک می گیریم، گفت: 
امروز شاهد آرامش بیشتر در بازار، اقتدار روزافزون ایران 
عزیز و روحیه باالتر و بانشاط تر ملت ایران هستیم. البته 
ملت ایران در همه صحنه ها حضور فعال و مؤثری داشته 
اســت و در یک سال اخیر علیرغم سختی ها همکاری و 

مقاومت بیشتری نشان داده که بسیار ارزشمند است.
رئیس جمهور همه جناح های سیاســی را به تالش 

مضاعف برای ارتقای روحیه امیــد در جامعه فراخواند 
و گفــت: اگر چه انتخابات  را در پیش رو داریم، اما همه 
جناح ها را دعوت می کنم که توجه خاصی به شــرایط 
حساس منطقه ای و بین المللی کشورمان داشته باشند و 
وارد شدن در فضای انتخابات هنوز زود است و می توان 
آن را به روزهای منتهــی به روز انتخابات موکول کرد. 
امروز توجه به منافع ملی بیشــتر از هر موضوع دیگری 

در اولویت قرار دارد.
روحانــی همچنین بــا تجلیل از اقدام ارزشــمند 
دســتگاه اطالعاتی و قضایی علیه شــبکه جاسوسی 
آمریــکا و ســیا طی روزهــای اخیر، گفت:  دســتگاه 
اطالعاتی و قضایی کشــورمان اقدام بجا و ارزشمندی 
را علیه شــبکه جاسوسی آمریکا انجام دادند که ضربه 
مســتحکمی علیه آنها محسوب می شود و این اقدام با 
ارزش نشان می دهد که وقتی همه با هم هستیم همه 

امور نیز بهتر پیش می رود.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به دســتاوردهای 
جوانــان کشــورمان در زمینه اســتارتاپ ها، گفت: در 
نمایشــگاهی که در حوزه استارتاپ برگزار شده، شاهد 
فعالیت های بســیار ارزشــمند جوانان بودیم و امروز از 
اســتارتاپ ها می توان در حوزه های مختلف از جمله در 
زمینــه مبارزه با قاچاق می توان با شــفافیت بهتر و به 

صورت مدرن تر با این معضل مبارزه کرد.
روحانــی در ادامــه با بیان اینکه در حوزه مســکن 
تحرکات بســیار خوبی در سطح کشور آغاز شده است، 
اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی قول داده که در دو سال 
باقیمانده از دولــت دوازدهم، یک میلیون و 300 واحد 

مسکونی در سطح کشور احداث یا تکمیل خواهد شد.
رئیس جمهور اضافه کرد: امروز در همه استان های 
کشور شــاهد افتتاح طرح ها و پروژه های بسیار بزرگی 
هستیم؛ به نحوی که در استان خراسان شمالی، شاهد 
افتتــاح پروژه با اعتبار 5 هزار میلیارد بودیم و برای 20 
هزار میلیارد نیز تفاهم نامه امضا شد و در سایر استان ها 

نیز پروژه های بزرگ دیگری آماده افتتاح است.
وی با اشــاره به اقدامات دولت برای ســاماندهی 
اوضــاع اقتصادی و بازار، گفــت: در این زمینه به این 
نتیجه رســیده ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه 
بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت، برگــردد؛ در این زمینه در 
شــورای عالی اقتصادی به جمع بندی رسیده و مصوبه 
آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و در این 
زمینه موافقت گردید که تمام فعالیت های بازرگانی در 
یک جا متمرکز شــود و قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت در امور بازرگانی همــه اختیارات را در این 

زمینه برعهده دارد.
* دستور رهبر انقالب برای تنظیم بازار و رفاه 

بیشتر مردم
رئیس جمهور در بخشــی از ســخنان خود در این 
نشست، پس از تشریح اقدامات دولت در زمینه تنظیم 
بــازار گفت: رهبر معّظم انقالب دســتور دادند که در 
خصوص تنظیم بازار تــالش مجدانه ای صورت بگیرد 
که قطعاً این کار نیز انجام خواهد شــد تا شــاهد رفاه 

بیشتر مردم باشیم.
یادآور می شــد حضرت آیت ا... خامنــه ای در پیام 
نوروزی امسال خود، مشکل اساسی کشور را همچنان 
مشکل اقتصادی دانسته و با اشاره به افزایش مشکالت 
معیشتی مردم در ماههای اخیر تصریح کردند: بخشی 
از این مشــکالت مربوط به مدیریتهای نارسا در زمینه 
مسائل اقتصادی است که حتماً باید جبران شود، البته 
برنامه ها و تدابیری اندیشیده شده است که این تدابیر 
باید در طول ســال جدید به ثمر بنشیند و مردم آثار 

آن را احساس کنند.
ایشان همچنین در یکی از دیدارهای مردمی خود 
در ماه های پایانی ســال گذشــته در مهم ترین توصیه  
خود به مسؤوالن به خصوص دولتمردان تأکید کردند: 
اولویت کاری خود را حل مشــکالت معیشــتی مردم 
به ویژه قشرهای ضعیف قرار دهید، چراکه این مسئله 

اهمیت ویژه ای دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تمرکز دشمن 
بر مسائل معیشتی مردم گفتند: منابع کشور کم است 
اما چرا بــا وجود تذکرات مکــرر، جریان ها و افرادی، 
ظالمانــه ایــن منابــع را می بلعند و بــا دالل بازی و 
انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشرفت کشور می شوند 

و در تقویت تولید داخلی کارشکنی می کنند.
رهبــر معظــم انقــالب در ادامــه، مهم ترین کار 
مسؤوالن را رسیدگی به مشکالت معیشتی خواندند و 
افزودند: البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل 
نمی شود، باید مراقب جریان ها و دست های خطرناک 
و مضر بود، همچنان که این مســائل را بارها با جزئیات 

در جلسات کاری به مسؤوالن تذکر داده ایم.

ایران و جهان

وزیر راه و شهرسازی:

مردم در خرید مسکن عجله نکنند
هگمتانه، گروه ایران و جهــان: وزیر راه و 
شهرسازی گفت: مردم در خرید مسکن عجله 
نکنند تا بتوانیم با رشــد قیمــت حباب گونه 

مسکن مقابله کنیم.
محمد اســالمی در حاشیه جلســه دیروز هیأت 
دولت با اشــاره به رشــد قیمت حباب گونه مسکن 
اظهار کرد: تنها راه مقابله با این موضوع تحمل مردم 
و خردید نکردن است. به مردم توصیه می کنم که در 

خرید مسکن عجله نکنند.
وی ادامــه داد: در این ماه شــاهد توقف رشــد 
بادکنکی مســکن بودیم که همیــن موضوع به آرام 

شدن فضا کمک کرده است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قشری که واقعا 
نیازمند مســکن هســتند به نقش و مساعدت دولت 

نیازمندند.
وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: برنامه ما هم 
به طور جدی شــروع شده است و رسانه ها می توانند 
از ایــن برنامه ها گزارش هفتگی تهیــه کنند. غیر از 
تکمیل حدود 55 هزار مســکن مهر، ساخت مسکن 

نیز شروع شده است.
وی افزود: قیمت مسکن در تهران افت کرده است 
و شاهد تأثیر آن در شهرســتان ها نیز هستیم. البته 
قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست و سوداگران 

نیز در این بازار حضور دارند.
 از ســویی پروانه های صادر شــده در ســال های 
گذشــته بــرای 150 متر به باالتر بوده ولی بیشــتر 
معامالت در مورد مســکن های زیر 100 متر اســت 

یعنی نیاز بازار مسکن زیر 100 متر است.
اســالمی اظهار کرد: در آستانه عید غدیر ساخت 
150 واحــد جدیــد را آغــاز می کنیــم تــا نهضت 

خانه سازی در کشور فراگیر شود.
وی بیان کرد: اقدامات الزم برای مسکن در تهران، 
مهم ترین دســتور کار ماست؛ چراکه بیشترین حجم 

مشکالت در تهران است.
اســالمی اظهار کرد: ما با اتصال متروی هشتگرد 
سعی داریم تا این منطقه را تبدیل به محیطی کنیم 
که سریعتر مردم از آن استفاده کنند. البته این اتفاق 

به زودی رخ خواهد داد.

وی ادامــه داد: برای پرند، قطــار حومه ای را 
فعــال کرده ایم. همچنین تفاهــم نامه ای را هفته 
پیــش امضا کرده ایــم تا متروی تهــران- پرند از 
دو مســیر به صورت ریلی مورد بهره برداری قرار 

گیرد.
اســالمی اظهار کرد: همه این ها برنامه اجرایی و 
زیرساختاری است که توأمان سعی داریم رفاه را برای 
مردم آن منطقه ایجاد کنیم؛ مردمی که اســتطاعت 
خریدشــان بــا خانه هایی که در این مناطق اســت، 

انطباق بیشتری دارد.

وزیر صمت از خصوصی سازی دو شرکت 
خودروساز بزرگ در سال ها 98 و 99 خبر داد

رحمانی وزیر صمت گفت: جدی هســتیم که طی امســال و سال آینده 
دو شــرکت خودروسازی را خصوصی کنیم. شرکت های خودروسازی اموال 
و امــالک غیرتولیدی در تهران و شــهرهای دیگر دارند که با وظایفشــان 
همخوانــی ندارد و مــا اعالم کردیم که باید این امالک واگذار شــود. قرار 
است امســال هر دو خودروســاز بزرگ هزار میلیارد تومان از این محل را 
واگذار کنند و این میزان نقدینگی وارد تولید این شــرکت ها شود. دومین 
مرحله نیز واگذاری شــرکت های وابسته آن ها و واگذاری خودشان سومین 

است. مرحله 

فردی با بدهی 30 هزار میلیارد تومانی
 در نظام بانکی

»یوســفیان مال« عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس گفت: در 
تحقیقاتمــان متوجه شــدیم وام های کالن را رؤســای بانک هایی داده اند 
که کمتر از یک ســال به بازنشستگی شــان مانده اســت. روز گذشته در 
خدمــت معاون اول رئیس جمهور بودیم و اســم فردی آمد که 30 هزار 
میلیــارد تومان بدهکار اســت. یک زن و مرد یک شــب 700 خودرو را 
ثبت ســفارش کردند که در داخل کشــور نمایندگی دارد! ستاد مبارزه با 
مفاســد اقتصــادی و قوه قضائیه دارد زحمت می کشــد اما عزم جدی در 

نیست. دستگاه ها  همه 
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خبــر

مرگ مشکوک 4 نفر 
بر اثر مسمومیت در مالیر

فرمانده انتظامی مالیر از مرگ مشکوک چهار 
نفر در این شهرستان بر اثر مسمومیت خبر داد.

محمدباقر سلگی با بیان اینکه به دنبال اعالم 
یک فقره فوت مشــکوک در یکــی از محله های 
شــهر مالیر، تیمی از مأمــوران کالنتری 12 به 
محل اعزام شــدند، افزود: مأموران در بررســی 
منزل یاد شده جســد یک زن و مرد را مشاهده 
کردند و تیم بررســی صحنه جرم پلیس آگاهی 
نیز در محل حاضر و اجســاد به پزشکی قانونی 

برای تعیین علت مرگ منتقل شدند.
وی گفت: در همین رابطه نفر ســوم که یک 
خانم باردار بود در منزل خود مســموم شده بود 
و پس از انتقال به بیمارستان به همراه جنین در 

آنجا فوت کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان مالیر اظهار کرد: 
مأموران در تحقیقــات اولیه پلیس دریافتند که 
هر سه نفر فوت شده با هم نسبت فامیلی دارند.

وی اضافــه کرد: در بررســی های اولیه علت 
مرگ مســمومیت گــزارش شــده و اظهار نظر 
قطعی در این رابطه منوط به اعالم نظر پزشکی 

قانونی است. 

کشته شدن کودک 3 ساله 
بر اثر واژگونی 

خودروی حامل اتباع عراقی
رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: بر اثر 
واژگونی یک دستگاه ون حامل اتباع عراقی، پنج 
نفر مجروح شدند و یک سرنشین سه ساله فوت 

کرد.
ســرهنگ رضا عزیزی بیان کرد: این خودرو 
در حال بازگشت از شمال کشور بود که در جاده 

رزن - همدان واژگون شد.
وی علــت واژگونی این خــودرو را ترکیدگی 
الســتیک عنوان کــرد و گفــت: مجروحان این 
تصادف جــاده ای در بیمارســتان امام حســن 
مجتبی)ع( رزن بســتری شــدند که پزشــکان 

وضعیت جسمی آنها را مطلوب گزارش کردند.
رئیــس پلیس راه همدان تأکیــد کرد: ون ها 
تنها مجاز به جابه جایی مســافر در معابر درون 
شهری هستند و اجازه سرویس دریافت دربستی 

و انتقال مسافران بین شهری را ندارند.
ســرهنگ عزیزی علت این امر را نداشــتن 
اســتحکام، تعادل و ترمز مناسب این خودروها 
دانســت و گفــت: در صورت مواجهــه پلیس با 
رانندگانی که اقدام به جابه جایی مســافران بین 
شهری می کنند، آنها را جریمه کرده و مسافران 

را پیاده می کنند.
رئیس پلیس راه اســتان همــدان بیان کرد: 
بیشــتر ســوانح رانندگی همدان در یک هفته 
گذشته واژگونی بوده است و در تازه ترین سانحه 
بر اثــر واژگونی یک دســتگاه کامیون در جاده 
روســتایی اسالم آباد پسر 6 ســاله از خودرو به 

بیرون پرتاب شده و جان باخت.

کشف کاالی قاچاق در همدان
فرمانــده انتظامی اســتان همدان از کشــف 
پنج هزار و 3٨0 عدد ظروف آشــپزخانه خارجی 

قاچاق در این استان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از پایگاه خبری 
پلیس، سردار بخشعلی کامرانی صالح اظهار کرد: 
در پی کســب خبری مبنی بر اینکه اشــخاصی 
در داخل شــهر همدان اقدام به دپو و نگهداری 
کاالهای قاچاق می کننــد، کارآگاهان مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان با همکاری 
پلیس آگاهی شهرســتان بهار بــا انجام اقدامات 

اطالعاتی این انبار را شناسایی کردند.
وی افــزود: بــا انجام تأمیــن و مراقبت، یک 
دســتگاه وانت نیســان که قصد بارگیری کاال از 
داخل انبار را داشــت متوقف و در بازرسی از این 
انبــار، پنج هزار و 3٨0 عدد ظروف آشــپزخانه 
خارجی و قاچاق کشــف شد و سه نفر از مالکان 
کاالها کــه با ایجاد ســر و صــدا و درگیری با 
مأموران قصد جلوگیــری از اجرای مأموریت را 

داشتند، بازداشت شدند.
فرمانده انتظامی اســتان همدان با اشــاره به 
اینکه ارزش کاالهای کشــف شده بر اساس نظر 
کارشناسان ســه میلیارد ریال برآورد شده است، 
گفــت: در این خصــوص پرونده تشــکیل و در 
تعزیرات حکومتی همدان در حال رسیدگی است.
* کشف میلیاردی داروی قاچاق در رزن

فرمانــده انتظامی اســتان همدان از کشــف 
داروی قاچــاق بــه ارزش 20 میلیــارد ریال در 

شهرستان رزن خبر داد.
سردار کامرانی صالح گفت: برابر گزارش های 
مردمی مبنی بر نگهداری و دپوی داروی قاچاق 
در انباری در شهرستان رزن، بررسی موضوع در 
دستور کار مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با انجــام اقدامات اطالعاتی محل 
این انبار شناســایی و در بازرسی از آن، 52 هزار 
قلم آمپول و شربت و 200 هزار قلم قرص قاچاق 

کشف شد.
ســردار کامرانی صالح با اشاره به اینکه ارزش 
محموله کشــف شــده توســط کارشناسان 20 
میلیارد ریال برآورد شــده، بیان کرد: یک متهم 
در این خصوص پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضائی معرفی شد.

خبــر

»حسین رستمی« شهردار 
اسدآباد شد

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس شورای 
گفت:  »حسین  اســدآباد  شــهر  اسالمی 
رستمی« با هفت رأی اعضای شورای اسالمی 
شهر اســدآباد به عنوان شهردار این شهر 

انتخاب شد.
محمــد کرمی پایدار اظهار کــرد: اواخر خرداد 
»پیمان ســبزه ای«، شهردار سابق شــهر اسدآباد 
درخواست اســتعفای خود را تحویل شورا داد که 
مشکالت تردد و قانون جدید وزارت کشور مبنی بر 
سکونت خانواده شهرداران در شهر مقصد از دالیل 
اســتعفایش بود و بعد از طی جلســاتی با حضور 
اعضای شورای شهر با درخواستش موافقت کردیم.

وی با بیان اینکه طی مدت یک ماه اخیر پس 
از موافقت با اســتعفای شهردار ســابق، »محمد 
جمور« تصدی شــهرداری را به عنوان سرپرست 
شــهرداری شــهر با انتخاب اعضای شورا برعهده 
داشت، تصریح کرد: حسین رستمی با هفت رأی 
اعضای شــورای اسالمی شهر اســدآباد به عنوان 

شهردار این شهر انتخاب شد.
کرمی پایدار در ادامه خاطرنشان کرد: حسین 
رستمی جزء اعضای شورای اسالمی نیز است که 
بعد از تأیید حکم وی از ســوی اســتان، حسین 
خدابنده لو به عنوان عضو علی البدل شورای شهر 

به این مجموعه اضافه می شود.
حسین رستمی، متولد 1357 دارای تحصیالت 
کارشــناس حقوق و دانشجوی ارشد حقوق جزا و 
جــرم شناســی در مرحله پایان نامــه بوده و در 
دوره هــای ســوم و چهارم و پنجم جــزء اعضای 

شورای اسالمی شهر اسدآباد بوده است.

130 میلیارد ریال بدهی مشترکان 
نهاوندی به شرکت برق

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر توزیع 
در حال حاضر  نهاوند گفت:  برق شهرستان 
حــدود 13 میلیــارد و 500 میلیون تومان 
شرکت برق از مشــترکان نهاوندی که اکثر 
آن ها مسکونی و تجاری هستند، طلب دارد.

رضا شیردره  با اشــاره به حذف قبوض کاغذی 
برق در نهاوند و این که شهرستان نهاوند دارای 75 
هزار مشترک است، گفت: بنا بر برآورد هزینه هایی 
که از طریق شــرکت نیروی برق اســتان همدان 
صورت گرفتــه هزینه چاپ قبوض کاغذی در یک 
ســال دو میلیارد و 200 میلیون تومان است که با 
جایگزین شدن شیوه های جدید این مهم می تواند 

در بحث توسعه و تجهیز شبکه ها هزینه شود.
وی با اشــاره بــه حذف قبــوض کاغذی برق 
در نهاونــد، عنوان کــرد: مشــترکان در مرحله 
نخســت برای ثبت اطالعات و شماره تلفن همراه 
صاحب امتیــاز بایــد از طریق راه هــای چندگانه 
همچون ارســال رمز رایانه مندرج بر روی قبض 
به شماره پیامک 300073121، شماره گیری کد 
دستوری ussd *6655*21121# و یا مراجعه 
به وبگاه شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

به نشانی www.edch.ir اقدام کنند.
شــیردره در ادامه با اشــاره به حذف قبوض 
کاغذی بــرق در نهاوند و بدهی مشــترکان برق 
نهاوند به شــرکت توزیع بــرق بیان کرد: در حال 
حاضر حدود 13 میلیــارد و 500 میلیون تومان 
شرکت برق از مشــترکان نهاوندی که اکثر آن ها 

مسکونی و تجاری هستند، طلب دارد.
مدیر توزیع برق نهاوند در پایان اظهار امیدواری 
کرد مردم در راســتای ارائــه خدمات مطلوب تر و 
داشتن برق پایدار نسبت به تسویه بدهی خود اقدام 
کنند؛ چراکه شــرکت توزیع نیروی برق بر اساس 
درآمد هزینه می کند و تا زمانی که درآمدی نباشد 

امکان توسعه و تجهیز وجود ندارد.

مدیر دامپزشکی کبودراهنگ:

معدوم سازی 60 کیلوگرم
 مرغ منجمد تاریخ گذشته 

در کبودراهنگ
مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
از  کبودراهنگ  شهرســتان  دامپزشــکی 
معدوم سازی 60 کیلوگرم مرغ منجمد تاریخ 

گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره دامپزشــکی شهرســتان کبودراهنگ، علی 
نجفلو با اعالم این خبر گفت: پرونده واحد متخلف 
در راســتای مقابله با تهدیدکنندگان سالمت به 

مراجع قضائی ارجاع شد.
وی گفــت: کارشناســان واحــد نظــارت بر 
فرآورده های خام دامی دامپزشــکی کبودراهنگ 
طی بازرســی از یک فروشــگاه زنجیره ای در این 
شهرستان، این مقدار مرغ منجمد غیرقابل مصرف 

را کشف کردند.
نجفلو اظهار کرد: پس از معدوم سازی محموله، 
پرونــده فرد متخلف با شــکایت دامپزشــکی در 
راســتای مقابله بــا تهدیدکنندگان ســالمت، به 

مراجع قضائی شهرستان ارجاع شد.
مدیــر دامپزشــکی شهرســتان کبودراهنگ 
از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده 
فرآورده های خام دامــی بدون هویت و همچنین 
نگهــداری این مواد به صورت خــارج از یخچال، 
با شــماره 1512 تماس بگیرند تا در اسرع وقت 
کارشناسان و بازرسان بهداشتی دامپزشکی نسبت 

به بررسی گزارش های مردمی اقدام کنند.

احداثراهآهنهمدان-مالیر؛تحولیعظیمدرتوسعهشبکهریلیغربکشور
نماینده  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
با  اسالمی  در مجلس شورای  مالیر  مردم 
بیان اینکه مسیر ریلی راه آهن همدان _ 
مالیر در حال اجراســت و موجب تحولی 
عظیم در توسعه زیرســاخت ها و شبکه 
ریلی کشــور در غرب در سال های اخیر 
شــده اســت، گفت: راه آهن همدان _ 
مالیر برای توســعه این شهرستان بسیار 
مؤثر اســت که زمینه رشــد، بالندگی و 

اشتغال آفرینی زیادی دارد.
حجت االســالم احد آزادیخواه در گفتگویی 
با بیان اینکه این مســیر ریلی به سرعت در حال 
اجراســت، گسترش شــبکه ریلی غرب کشور، 
آسان سازی ارتباطات و ترانزیت کاال و مسافر به 
ویژه زائران عتبات عالیات، کاهش ترافیک جاده ای 
و کاهش مسیر ریلی تهران به مرز خسروی را از 

جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد.
وی اعتبار پیش بینی شــده برای اجرای این طرح 
را 6٨9 میلیــارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: راه آهن 
همدان _ مالیر به دلیل کاهش مسیر حد فاصل تهران 
تا مالیر، نسبت به مسیر فعال تهران، قم، اراک و مالیر 
جایگزین مناســبی برای ترانزیت کاال و مســافر برای 

سفر به تهران است.
دبیر کمیســیون فرهنگی مجلس دهم، مالیر را در 
ایجاد و توســعه شبکه ریلی دارای جایگاه مناسبی در 
اســتان و غرب کشور دانســت و افزود: این شهرستان 
نخستین نقطه در استان همدان بود که به شبکه ریلی 
متصل شــد و از این درگاه به رشــد و پیشرفت خوبی 

رسیده است.
حجت االسالم آزادیخواه به اشاره به دیگر بخش های 
توسعه ای مالیر، صنعت و کشــاورزی را موتور محرکه 
رشد این شهرستان برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی 
از اشــتغال مالیر در صنعت فروسیلیس فعال است که 
به تازگی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور دو طرح بزرگ توسعه ای فروسیلیس غرب پارس 
و واحد فروسیلیس آذرخش به بهره برداری رسید و دو 

واحد دیگر نیز در دست اجراست.
وی با بیان اینکه بــرای کمک به بخش خصوصی و 

جذب سرمایه گذار در هیچ زمینه ای کوتاهی نکردیم، بیان 
کرد: یک واحد جدید در شرکت معادن سرمک ایجاد شد 

که 100 نفر در این بخش مشغول به کار شدند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حوزه کشــاورزی 
با جدیت به دنبال اجرای طرح فراز یا همان داربســتی 
کردن باغ های انگور هستیم تا بتوانیم با تولید بیشتر و 
ایجاد تنوع در رقم های انگور، درآمد و تجارت بیشتری 

را عاید کشاورزان و باغداران کنیم.
حجت االسالم آزادیخواه گفت: به دنبال اخذ ردیف 
بودجه مستقل برای پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه 
مالیر هستیم که ایجاد دو پژوهشکده انگور و مبل منبت 
در مراکز آموزش عالی این شهرســتان نقش مهمی در 

توسعه ایفا می کند.
وی همچنین از آمادگی مرحله نخست ورزشگاه پنج 
هــزار نفری مالیر برای افتتاح بــا حضور وزیر ورزش و 
جوانان به زودی خبــر داد و افزود: با رایزنی های انجام 
شــده توانســتیم برای بهره مندی روســتاهای بدون 
زیرساخت های ورزشی، حدود 40 خانه ورزش روستایی 

ایجاد کنیم.
نماینــده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی 
همچنین به راکد ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان از 

سال ٨4 تا 97 اشاره و بیان کرد: در کمیسیون فرهنگی 
مجلس دهــم این قانون پیگیــری و آیین نامه داخلی 
مجلس شــد که چنانچه اجرایی شود بسیاری از موانع 

ازدواج جوانان رفع می شود.
حجت االسالم آزادیخواه توسعه در روستاها را به ویژه 
در بهسازی و نهضت آسفالت نسبت به چند سال گذشته 
چشــمگیر عنوان کرد و افــزود: در دو مرحله از ردیف 
اعتبارات ملی 50 میلیارد ریال و در مجموع 100 میلیارد 

ریال برای بهسازی و آسفالت روستایی جذب کردیم.
وی با بیان اینکه تمامــی محورهای ارتباطی مالیر 
چهاربانده اســت، اظهار کرد: یک قطعه از مسیر مالیر 
به بروجرد زیر بار ترافیک رفته است و 9 کیلومتر دیگر 

آن در دست اجرا است و تا سال 99 تکمیل می شود.
حجت االسالم آزادیخواه ادامه داد: عملیات اجرایی 
چهار بانده محور حادثه خیز مالیر به آورزمان و نهاوند 
نیز به تازگی با اعتبار 500 میلیارد ریال آغاز شده و 20 

کیلومتر از این مسیر به صورت بزرگراه می شود.
دبیر کمیســیون فرهنگی مجلــس دهم اخذ 160 
میلیارد ریال از ردیف اعتبارات ملی برای یارانه کشمش 
به باغداران مالیری را از دیگر اقدامات برشمرد و یادآور 
شــد: انگور به عنوان یک محصول مترقی در ســازمان 

جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو ثبت 
و پــس از ثبت ملی منبت مالیر، رقم سرشــار 

گردش مالی را برای این شهرستان ایجاد کرد.
حجــت االســالم آزادیخواه با بیــان اینکه 
انقــالب عظیمی در حوزه بهداشــت و درمان 
مالیر در ســال های گذشــته ایجاد شد، اخذ 
مجــوز بیمارســتان خیرســاز 96 تختخوابی، 
احداث اورژانس بیمارســتان امام حسین )ع(، 
احــداث و تکمیل کلینیــک تخصصی و فوق 
تخصصی فخریــه، احداث و بازســازی مراکز 
بهداشــتی شهری و روســتایی با بیش از یک 
هزار میلیــارد ریال اعتبار، اخــذ مجوز مرکز 
آنژیوگرافی، اخذ مجوز دانشکده پیراپزشکی و 
دهها اقدام دیگــر را از جمله موفقیت های این 

حوزه عنوان کرد.
وی اشــتغال و تولیــد را از اولویت های مهم 
شهرستان برشــمرد و گفت: از هیچ تالشی در 
ایــن زمینه کوتاهی نمی کنیم و با وجود اینکه انتظارها 
در حوزه اشــتغال از نمایندگان بسیار باال است، اما این 
مشکل تنها به دست نمایندگان مجلس حل نمی شود و 

مسؤوالن باید دست در دست یکدیگر دهند.
حجت االســالم آزادیخواه بیان کــرد: مردم باید در 
کنار ما باشــند و به ما کمک کنند تــا راحت تر و بهتر 
بتوانیم مشکالت را به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشت 

با کمک دولت حل کنیم.
گفتنی اســت، راه آهن همدان- مالیر قرار است در 
دو قطعه احداث شــود که قطعه نخســت آن به طول 
41.5 کیلومتر از ایستگاه راه آهن همدان است و پس از 
عبور از ایســتگاه های گل کهریز، طاسبندی و کهریز به 

ایستگاه مالیر منتهی می شود.
این مســیر در ادامــه با عبور از شــهرهای کنگاور، 
صحنه، کرمانشــاه، اسالم آباد غرب، گیالن غرب و قصر 
شیرین در نهایت به مرز خسروی مرز بین ایران و عراق 
متصل می شــود و پس از عبور از مسیرهای مختلف به 
بندر الذقیه در دریای مدیترانه ختم می شــود، تحولی 
عظیم در توسعه زیرســاخت ها و شبکه ریلی کشور در 
غرب که در سال های اخیر با تدبیر دولت شتاب خوبی 

در این حوزه ایجاد شده است.

21 مرداد سومین جشنواره ملی مبل منبت مالیر برگزار می شود
هگمتانه، گروه شهرســتان: سومین جشنواره ملی 
مبل منبت مالیر از 21 مرداد تا یک شهریور در مالیر 
بــه همت بازار مبل منبت و با همکاری دســتگاه های 
دولتــی و بخش خصوصی برگزار و ســه تــا پنج روز 
نیز با حضور مقامات و هنرمندان کشــوری، اســتانی 
و شهرســتانی در محل پارک ملل مراسم مختلف برپا 

می شود.
معاون هماهنگــی امور عمرانی فرماندار ویژه مالیر 
فرهنگی بــودن و مهمان پذیر بــودن مالیری ها را از 
ویژگی ها و شــاخصه های بارز مردم مالیر دانست و آن 
را افتخاری بزرگ و نقطه مثبتی برای توســعه صنعت 
گردشــگری این شهرستان برشمرد و گفت: به واسطه 
این ویژگی تاکنون موفق به کسب موفقیت های بزرگی 

شده ایم.
حسین فارســی با اشاره به شــاخص های مد نظر 
شورای جهانی صنایع دستی برای ثبت این هنر صنعت 
گفــت: اقدامات با جدیت در دســت پیگیری و انجام 
است تا بتوانیم شــاخص های ثبت جهانی منبت را در 

شهرستان ارتقا دهیم.
فارســی نوآوری و خالقیت در هنــر صنعت مبل 
منبت را یکی از این شــاخص ها برشــمرد و ادامه داد: 
در این راســتا طراحی منبت روی درختان خشکیده 
شهر شروع شده که می تواند شهر ملی منبت را متمایز 
کرده و شــهروندان می توانند نظر و پیشــنهاد خود را 

بیان کنند.
وی بــه نامگذاری معابر، خیابان و میادین ســطح 
شــهر، نامگذاری بازار مبل مالیر و شــهرک مبلمان 

حاجــی آبــاد، ارتقای تولیــد مبل منبــت به صورت 
دست ســاز، ایجاد گالری و بازارچه یا نمایشگاه دائمی 
و ســاخت نماد مبل منبت در شهرســتان را از دیگر 

شاخص های مد نظر برای ثبت جهانی عنوان کرد.
معاون هماهنگــی امور عمرانی فرماندار ویژه مالیر 
یادآور شــد: در این راســتا شــهرداری مالیر در حال 
ســاخت چهار نماد با تلفیقی از منبت و انگور و نصب 
در میادین و معابر شــهر است و برای ایجاد نمایشگاه 
دائمــی در محور ســامن به بروجرد بــا کمک بخش 

خصوصی نمایشگاه مبل منبت راه اندازی می شود.
* منبت؛ یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی

معاون سیاســی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر 

نیز بــا بیان اینکه بســیاری از خانواده های مالیری از 
این صنعت نان می خورند و حجم باالیی در این حرفه 
مشغول به کار هستند، گفت: مالیر در این هنر صنعت 
پیشتاز است و برای کسب عنوان جهانی این روند باید 

توسعه یابد.
ســعید کتابی افزود: صنعت مبــل منبت در زمینه 
اقتصــاد مقاومتی به عنوان یکی از شــاخص های مهم 
در نظر گرفته شــده اســت و نقش مهمی در توسعه 

اقتصادی این شهرستان دارد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر با 
بیان اینکه تجربه خوبــی در ثبت جهانی انگور داریم، 
ایــن رویــداد را در ثبت جهانی منبــت حائز اهمیت 

دانســت و بیان کرد: در این زمینه باید تالشــمان را 
بیشتر کنیم.

* قطار گردشگری به شهر ملی منبت می آید
به گفته مدیــر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری مالیر عادت کرده ایم تمامی ظرفیت های 

این شهرستان را ثبت ملی و جهانی کنیم.
ابراهیــم جلیلــی موفقیت در این راه را مســتلزم 
مدیریت بهتر و اثرگذار دانســت و افزود: در این راستا 
در سه سطح ملی، اســتانی و شهرستانی برنامه ریزی 
کردیم تا بتوانیم از توان نمایندگان مالیر، مســؤوالن 
کشــوری، اســتاندار همدان و مســؤوالن اســتانی و 

مجموعه شهرستان بهره بیشتری ببریم.
وی با اشــاره به تدوین ســند راهبردی توســعه 
شهرســتان و قرار گرفتن صنعت مبــل منبت در این 
چشــم انداز ســه ســاله گفت: به همین منظور ستاد 
ارتقای شــاخص های ثبت جهانــی منبت مالیر با 10 

کمیته تخصصی تشکیل شد.
جلیلی پذیرش دانشجو در رشته مهندسی منبت از 
مهر امســال در دانشگاه ملی مالیر و ایجاد پژوهشکده 
مبل منبت با کمک دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مالیر 
و برگزاری کارگاه های منبت ریز و ســوزنی برای ورود 
بیشــتر بانوان به این صنعت را از جمله اقدامات مهم 

عنوان کرد.
وی یادآور شــد: حدود یک هزار تخت آماده برای 
اسکان مسافران و گردشگران همزمان با آغاز جشنواره 
مبل منبت اســت و در تالش هستیم قطار گردشگری 

را وارد شهرستان کنیم.

شهرستان

قلعه »سلیمان خان« بزرگترین اثر خشتی همدان 
مرمت می شود

هگمتانه، گروه شهرســتان: معاون میراث 
اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع  فرهنگی 
قلعه  گفت:  همدان  گردشــگری  و  دســتی 
»ســلیمان خان« بزرگترین اثر خشتی استان 

همدان است که به زودی مرمت می شود.
احمد ترابی با اشاره به وضعیت قلعه سلیمان خان 
در شهرســتان مالیر اظهار کرد: مالــک این اثر با 
مراجعــه به اداره کل میراث فرهنگی تقاضا کرده تا 

طی تفاهم نامه مشارکتی این اثر را مرمت کنیم.
وی با بیــان اینکه اداره کل میــراث فرهنگی 
مصالحــی را برای رفع خطر اثر و مرمت در اختیار 
مالک قرار داده اســت، افزود: مشــکل دیگری که 
وجود دارد این که خود مالک داخل قلعه نگهبانی 
گذاشــته که اکنــون نگهبان و مالک بــا یکدیگر 
چالشــی دارند که به مشکل برخورده و در دادگاه 

پیگیری می شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری همدان بــا تأکید بر 
اینکــه در حال حاضر نگهبان و مالک قلعه را تخلیه 
نمی کنند تا فضا برای مرمت فراهم شود، بیان کرد: 
ابتدا باید مالک نگهبان را از مکان خارج کند تا فضا 

برای انجام کار مهیا شود.
وی با بیان اینکه این اثر ثبت ملی شــده است، 
افزود: قلعه »ســلیمان خان« بزرگترین اثر خشتی 

استان همدان است که به زودی مرمت می شود.
ترابی در خصوص تپه تاریخی قاسم آباد نهاوند 
نیز گفت: برخی به اشــتباه از ایــن تپه به عنوان 
»قلعــه« یاد می کننــد در صورتی کــه یک تپه 

است. تاریخی 
وی در پایان سخنانش این تپه تاریخی دو دیواره 
دارد، اظهار کرد: این اثر تاریخی نیز از ســوی اداره 

کل میراث فرهنگی حفظ شده است.

مدیر دامپزشکی شهرستان اسدآباد خبر داد

کالس آموزشی، ترویجی دامپزشکی در روستاهای 
محروم اسدآباد برگزار می شود

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر دامپزشکی 
کالس های  برگزاری  از  اســدآباد  شهرستان 
بانوان  و  آقایــان  ویژه  ترویجی  آموزشــی، 
روستایی در روستاهای محروم این شهرستان 

خبر داد.
دکتر عــادل بصیــری محمدپور اظهــار کرد: 
در راســتای آشــنایی دامداران و روســتاییان با 
بیماری های دامی و مشــترک بین انسان و حیوان 
اداره دامپزشــکی شهرســتان اقدام بــه برگزاری 
15 کالس آموزشــی، ترویجی در شــهر و روستا 
کرده که هشــت کالس در تیرماه ســال جاری در 
روســتاهای مأوا، جعفرآباد، طویالن سفلی، تختی 
آباد و حســین آباد، گدارپهن، میوله و یوسف آباد 

برگزار شده است.
وی افزود: در این دوره ها دامداران با راهکارهای 

پیشــگیری، کنترل و مقابله بــا بیماری های واگیر 
دامی و مشترک بین انسان و حیوان نظیر تب مالت، 
تــب کریمه کنگو، آنفلوانزای فــوق حاد پرندگان و 

هاری آشنا شدند.
بصیــری محمدپور گفت: در این کالس ها ضمن 
توزیع بروشورهای آموزشی، جلسه پرسش و پاسخ 
در زمینه بیماری های قابل انتقال میان دام و انسان 
برگزار شــد و کارشناس حاضر در جلسه به سؤاالت 

شرکت کنندگان پاسخ دادند.
در پایان مدیر دامپزشــکی شهرستان اسدآباد با 
تأکید بر اهمیت واکسیناسیون، همکاری دامداران با 
تیم های دامپزشکی را بسیار تأثیرگذار و مهم دانست 
و خاطرنشــان کرد: هنــگام رجوع تیم هــای اداره 
دامپزشکی برای پیشــگیری و کنترل بیماری های 

دامی نهایت همکاری را با آنان داشته باشند.
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گفتگوی  با پژوهشگر همدانی:

فرشیدآراممبدعنرمافزارطراحیشهری
این نرم افزار در پروژه بزرگ شهر مادرید مورد استفاده قرار گرفته است

مورد  در  لطفــًا  آرام  *آقــای 
نرم افزاری که ابــداع کردید برای 
توضیح  هگمتانــه  خواننــدگان 

بیشتری بدهید.
 Mental Map Analyzer نرم افــزار
یک نرم افزار کاماًل کاربردی و تخصصی 
در رابطه با تجزیه و تحلیل نقشــه های 
ذهنی است که در واقع قباًل متخصصان 
شهری با استفاده از روش های ابتدایی 
و دســتی این کار را انجام می دادند اما 
با اســتفاده از این نرم افزار نقشه های 
ذهنی که از مردم جمع آوری شــده به 
صورت خیلی دقیق تر و با اســتفاده از 
تحلیل های کاربردی و عددی در اختیار 

کاربر قرار داده می شود.
در واقــع کار اصلی این نــرم افزار 
تبدیــل داده هــای کیفــی حاصل از 
داده های عددی  به  نقشــه های ذهنی 
اســت و در کنار آن نقشه های تحلیلی 
که شــامل طیف رنگی از میزان نقاط 
اشاره شده توســط کاربر است نمایش 
داده می شــود که بسیار دارای اهمیت 

است.
*منظور از نقشــه های ذهنی و 

داده های کیفی چیست؟
نقشه های ذهنی در واقع یک روش 
پرسشــنامه ای است که در آن از مردم 
خواسته می شود شــهر و محله زندگی 
خود را به صورت کروکی ترسیم کنند. 

بر اســاس ترسیمات پرسش شوندگان و با تحلیل های 
روان شناسی، فضا و چارچوب محیط مشخص می شود 
و تعیین می گردد که چه نقاطی از نظر روانی و ذهنی 

برای کاربران مهم تر و جذاب تر بوده است.
ضمن اینکه نحوه ترســیم نقشه های ذهنی نیز به 
تحلیل خاصی نیاز دارد و کلیه این اطالعات به صورت 
داده های عددی محاسبه می شود تا مشخص شود که 
مردم بیشتر چه نقاطی را درک می کنند یا چه نقاطی 

برای آنها از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
بدین شــکل نرم افــزار مشــخص می کند که چه 
مکان هایــی از نظر مردم و به لحاظ روانی واجد ارزش 
هســتند و چه مکان هایی ایــن ارزش را در دید مردم 
آن محل ندارند، تا در طرح ها و برنامه های شــهری به 
آن موارد توجه شــود و از طریق آن به ادراک مردم از 
محیط احترام گذاشته شــود تا شهرهایی با کیفیت و 

مناسب نیازهای مردم طراحی گردد.
*تاکنون در چــه پروژه هایی از این نرم افزار 

استفاده شده است؟
این نرم افزار یک نرم افزار تخصصی است و کاربران 
اصلــی این نرم افزار بیشــتر متخصصــان معماری و 

شهرسازی هستند.
ایــن نرم افزار در دو پروژه بزرگ شــهری ایران به 
کار گرفته شده که با توجه به اینکه پروژه های شهری 
نیاز به گزارش و نیاز ســنجی دارند در هر دو پروژه در 
قسمت تحلیل داده ها و گزارش در رابطه با نیازسنجی 

پروژه از تحلیل های این نرم افزار استفاده شد.
اولین پروژه بــا عنوان "طراحی شــهری رودخانه 
گالل خرم آباد" توسط یکی از معتبرترین شرکت های 
مهندسان مشــاور ایران انجام شد و دومین پروژه نیز 
پروژه ای با عنوان "ســاماندهی مســیر رودخانه شهر 

هرسین" بود.
درحال حاضر نیز در پروژه بزرگ شــهر مادرید نرم 
افزار Aram Mental Map Analyzer مورد اســتفاده 
قرار گرفته اســت و نتایج تحقیقــات حاصل از آن در 
خبرگزاری ها و رسانه های اسپانیایی منتشر شده است.
*آیا نمونه مشــابهی از این نرم افزار وجود 

دارد؟
نرم افزارهای دیگری هم برای تحلیل نقشــه های 
ذهنــی وجود دارنــد اما روش تجزیــه و تحلیل ها، 
محاســبات و محیط نرم افزاری که من ابداع کردم 
بســیار متفاوت و کاماًل جدید اســت که نســبت به 
ســایر نرم افزارها هیچگونه مشابهت یا کپی برداری 
نــدارد؛ هرچند در مجموع فقــط دو نرم افزار دیگر 

موجود است.
*در رابطه با فعالیــت دیگرتان تحت عنوان 

ایرانی-اسالمی هم  ترویج معماری 
توضیحاتی بفرمایید.

در رابطه بــا ترویج معماری ایرانی-
اسالمی در سایر کشــورها هم اختراع 
دیگری با عنوان "ســازه مدوالر پیش 
ســاخته پتکانــه" دارم که بر اســاس 
الگوهای معماری اسالمی ابداع شده و 
با همراهی مهدی برق زدگان در ایران 

در سال 95 ثبت اختراع شده است.
این اختراع دارای تأییدیه ســازمان 
پژوهش هــای علمــی و صنعتی ایران 
تأییدیه  مرجــع  بزرگترین  که  اســت 

علمی اختراع در کشور است.
من در چنــد کارگاه آموزشــی به 
معرفی این اختــراع و معرفی الگوهای 
معماری اسالمی پرداختم، هر چند که 
افزار مورد استقبال گسترده  مانند نرم 
قــرار نگرفت اما با این حال توانســتم 
رسالت معرفی و نشــر دانش نوین در 
به  را  ایرانی-اسالمی  معماری  خصوص 

انجام برسانم.
*چطور با این ســازه به معرفی 

معماری اسالمی می پردازید؟
این سازه یک ســازه پیش ساخته 
است که شــامل 6 قطعه می باشد و با 
استفاده از این 6 قطعه می توان بیش از 
6 هزار فرم مختلف تولید کرد. همانطور 
هم که از اســم سازه پیداست بر اساس 
طراحی شده  "پتکانه"  هندسی  الگوی 
که یکی از عناصر مهم معماری ایرانی و اسالمی است 
و اقتباســی از این معماری می باشد. در واقع خود این 

سازه یادآور و معرف معماری ایرانی-اسالمی است.
با اینکه ســازه بسیار کاربردی  هرچند متأسفانه 
اســت و ما چندین بار در مجامــع مختلف در ایران 
آن را مطرح کردیم امــا مورد بی لطفی قرار گرفت. 
در کشــور اســپانیا هم ســعی کردم در کارگاه های 
آموزشــی مختلف به معرفی سازه پتکانه بپردازم که 
بســیار مورد توجه بود از جمله آنهــا کارگاهی بود 
که توســط یکی از بزرگترین معمــاران دنیا، نورمن 
فاســتر، در مادرید برگزار شــد و مــن در آنجا به 

این کار پرداختم. معرفی 
امیدوارم در فرصت های بیشتر بتوانم به این رسالت 
جامه عمل پوشانده و معماری فاخر ایرانی-اسالمی را 

هرچه بیشتر در جوامع خارجی معرفی کنم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان:

مهارتآموزیدرجامعهامروز
بهیکضرورتاجتماعیتبدیلشدهاست

هگمتانه، گــروه رویداد: 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و امام جمعــه همدان گفت: 
جامعه  در  آمــوزی  مهارت 
ضرورت  یــک  به  امــروز 

اجتماعی تبدیل شده است.
به گــزارش هگمتانه به نقل 
کل  اداره  عمومــی  روابــط  از 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
همدان به مناســبت فرارسیدن 
هفته ملی مهــارت، مدیرکل و 
آموزش فنی  اداره کل  کارکنان 
و حرفــه ای اســتان همدان به 
همراه اعضــای مجموعه انجمن 
صنفــی آموزشــگاه های آزاد با 
نماینــده ولی فقیه در اســتان 

همدان دیدار کردند.
آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی در 
این دیدار ضمــن تبریک هفته 
ملــی مهارت گفــت: در جامعه 

امــروز مهارت آموزی به یک نیــاز و ضرورت اجتناب 
ناپذیر اجتماعی تبدیل شده است.

وی در ادامــه ضمن درخواســت از همــه جوانان 
بــرای ورود به حوزه مهارت آموزی افزود: آموزش های 
مهارتی باید به ســمتی پیش رود که در جامعه تولید 

ثروت کند.
وی افتتــاح مرکــز هتل داری و گردشــگری غرب 
کشــور را اقدام بســیار خوب و مؤثری ارزیابی کرد و 
گفت: حلقه مفقوده در اشتغال جوانان، نداشتن مهارت 
آنهاســت که امیدواریم آموزش  فنــی و حرفه ای این 

کمبودها را جبران کند.
آیت اهلل شــعبانی خاطرنشان ســاخت: ثروت یک 
جامعه، منابع انسانی آن جامعه است لذا باید در جهت 
غنی ســازی عموم مردم مخصوصاً نسل جوان نهایت 

تالش و همت خود را به کار گیریم.
در ادامــه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
همدان ضمن گرامیداشــت هفته ملــی مهارت گفت: 
تمــام تالشــمان را می کنیــم برای اشــتغال جوانان 

گام های مؤثری برداریم.
وهب مختاران در ادامه افزود: مجموعه آموزش فنی 

و حرفه ای استان همدان ســالیانه حدود 4٨هزار نفر 
در 500 حرفه توســط بخش هــای دولتی و خصوصی 
آمــوزش می دهــد. وی گفــت: براســاس مزیت های 
استانی و شهرستانی اصل حکمرانی محلی را سرلوحه 

آموزش ها قرار داده ایم.
مختاران خاطرنشــان ســاخت: همکاران مجموعه 
آموزش فنی و حرفه ای به عنوان سربازان اصلی اقتصاد 
مقاومتی مطرح هســتند و امیدواریم نتایج تمامی این 
تالش ها، به ایجاد اشــتغال مولــد و پایدار در جامعه 

ختم شود.

خبــر

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری همدان

اثرات توسعه گردشگری 
بر جلوگیری از مهاجرت 

روستاییان و حاشیه نشینی

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســت 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری همدان گفت: توسعه گردشگری 
به عنوان صنعتی مهــم و اثرگذار در تولید 
ناخالص ملی می تواند ضمن جذب گردشگر 
در مناطق روســتایی از گسترش مهاجرت 
به شهرها و همچنین پیشگیری  روستاییان 
متناظر  آســیب های  و  حاشیه نشــینی  از 

جلوگیری کند.
مهدی الماسی دیروز در گفتگویی اظهار کرد: 
در راســتای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 
ابالغی رهبر انقالب، توســعه گردشگری به عنوان 
صنعتی مهم کــه در تولید ناخالــص ملی نقش 

اساسی را دارد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کــرد: این صنعــت می تواند ضمن 
جذب گردشــگر در مناطق روستایی از گسترش 
مهاجرت روســتاییان بــه شــهرها و همچنین 
پیشگیری از حاشیه نشینی و آسیب های متناظر 

جلوگیری کند.
سرپرســت معاونــت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم دادگســتری همدان گفــت:  با 
توجه بــه معضالت امنیتی و اجتماعی ناشــی از 
حاشیه نشــینی این برنامــه در معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با 
همکاری سایر دستگاه های متولی در سال جاری 
اجرا می شود که امیدواریم شاهد نتایج مطلوب در 

استان باشیم.
وی با بیان اینکه تمام اقشار جامعه آگاه باشند 
که رفتارهای خشن تهدیدکننده امنیت اجتماعی 
است و واکنش در برابر این رفتارها باید منطقی و 
عقالنی باشد افزود: جامعه را باید به سوی محیط 

بدون خشونت و آرام هدایت کنیم.
الماســی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از 
خشونت برنامه ای با عنوان نحوه ارتقای مداخالت 
کاهنده خشــم در حال اجراســت که مهمترین 
بخش برنامه فرهنگ سازی در جامعه خواهد بود.

وی بیان کــرد: با بهره گیــری از مهارت ها 
و اصــالح باورهــا و عملکردهــای ناصحیح و 
ناپســند، باید زمینه کاهش خشونت در جامعه 

را فراهم کرد.

خبــر

آیت اهلل موسوی اصفهانی:
فعالیت های فرهنگی باید 

در چهارچوب قانون اجرا شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده مردم 
همدان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در 
قانون اساســی ذکر شده که مسائل شرعی 
باید در همه قوانین کشــور رعایت شود و 
این اصل بر همه قوانین قانون اساسی مقدم 
است. بنابراین همه فعالیت های فرهنگی هم 

باید در چهارچوب قانون اجرا شود.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان 
با مدیر حوزه هــای علمیه همدان دیدار و گفت و 

گو کرد.
آیت اهلل ســید مصطفی موســوی اصفهانی در 
ایــن دیدار با تأکید بر رعایــت اعتدال در اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری، خواســتار توجه به 

هنرهای فاخر اسالمی شد.
وی اظهار کرد: ما به فرهنگ اســالمی افتخار 
می کنیم چراکه زیربنای این فرهنگ قرآن کریم، 
پیامبر اکرم)ص(، ســیره ائمــه اطهار)ع( و روش 

علمای ربانی و متدین است.
آیت اهلل موســوی اصفهانی بــا تأکید بر اینکه 
کار در حوزه فرهنگ بســیار دشوار است، گفت: 
متأســفانه دشــمن تالش می کنــد از طریق این 

حوزه، فرهنگ غنی ما را تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده مــردم همدان در مجلــس خبرگان 
رهبری تفریــح را از مواردی عنــوان کرد که در 
اسالم هم الزم دانسته شده است و افزود: می توان 
برای ایجاد تفریح و نشــاط در جامعه برنامه ریزی 
کرد که هیچ خالف شــرعی در آن وجود نداشته 

باشد.
مدیــر حوزه هــای علمیه همــدان خدمت به 
نظام جمهوری اســالمی را امری واجب برشمرد 
و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ذکر شده که 
مسائل شــرعی باید در همه قوانین کشور رعایت 
شــود و این اصل بر همه قوانین قانون اساســی 
مقدم اســت. بنابراین همه فعالیت های فرهنگی 

هم باید در چهارچوب قانون اجرا شود.
آیت اهلل موســوی اصفهانی بــا تأکید بر اینکه 
حوزه فرهنگ خط مقدم این نظام اســت و همه 
مسؤوالن هم باید نســبت به این امر آگاه باشند، 
تصریح کرد: تا زمانی یک مســؤول باید در مقام 
خود باقی بماند که قادر باشــد دین را پشتیبانی 

کند.
در ادامــه ایــن دیــدار، احمدرضا احســانی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان 
هــم به بیان دیدگاه ها و ارائه برنامه های آتی خود 

در حوزه فرهنگ و هنر استان پرداخت.

خبــر همدان

زندگی نامه مرحوم بهنامجو منتشر می شود
شهروندان خاطرات خود از بهنامجو را به نویسنده کتاب انتقال دهند

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: زندگی نامه 
همدان  فقید  بهنامجو شــهردار  محمد  مرحوم 

منتشر می شود.
کیانــوش رضایی نویســنده زندگی نامــه مرحوم 
بهنامجو بیان کرد: مرحوم بهنامجو در ســال های 65 
تا 70 پرچمدار مدیریت شهری همدان بود و می توان 
او را بــه عنوان پیش قــراول کار جهادی در مدیریت 

شهری دانست.
وی با بیان اینکه تشــریح خدمــات ارزنده مرحوم 

بهنامجو در همدان مغفول مانده است، افزود: انعکاس 
خدمات وی می تواند راهی روشن برای همه مدیران و 
جوانان این شــهر باشد و به عنوان الگویی در دسترس 

قرار گیرد.
نویســنده کتاب افزود: طی صحبت هایی که با اکبر 
بهنامجو برادر محمد بهنامجو صورت گرفته این کتاب 

در دو جلد چاپ و راهی بازار نشر خواهد شد.
وی ادامه داد: جلد اول این کتاب شامل زندگی نامه 
مرحوم بهنامجو و خاطرات خانواده، دوستان و کسانی 

اســت که با وی در ارتباط بودند و جلد دوم این کتاب 
به بررســی کار جهــادی از دیدگاه اســالم و روایات 

می پردازد.
رضایی با اشــاره به اینکه بخــش زیادی از خاطرات 
خانواده مرحوم بهنامجو جمع آوری شده است بیان کرد: 
از مــردم همدان می خواهیم اگر خاطــره ای از مرحوم 
بهنامجــو دارند خاطرات خود را بــه صورت کتبی و یا 
 kiyanr68@gmail.com صوتی به نشــانی الکترونیکی

ارسال کنند تا با نام خودشان در کتاب نوشته شود.

راضیه   - گروه خبر همدان  هگمتانه، 
مهری: طراحی شهری فرآیندی است که 
به شکل دهی فیزیکی بافت های مختلف 
شهری و روســتایی منجر می شود و با 
رویکرد ســاختارگرایی به ایجاد اماکن 
متعدد می پــردازد. این فرآیند طراحی 
ساختمان ها، فضاها و چشم اندازها را در 
برمی گیرد و در نهایت جریانی را به راه 
می اندازد که به عمران و آبادی شــهری 

کمک می کند.
طراحی شــهری فعالیــت جدیدی 
نیست. بحث های فراوانی از قدیم وجود 

داشــته مبنی بر اینکه با شــکل گرفتن فضای خصوصی 
زندگی بشر فضای عمومی نیز شکل گرفته، و در این فضا 
حضور طراحی شهری در تاریخ کالبدی بشر آغاز می شود.
گستردگی فعالیت طراحی شــهری نشان می دهد که 
این فعالیت مانند یک طرح معماری یا طراحی یک پارک 
نیست که با طرح مشخصی شــروع شود یا پایان پذیرد. 
طراحی شــهری باید انعطاف پذیر باشد و بتواند خود را با 

نوسانات شهر تطبیق دهد.
طراحی شهری بخش بسیار مهمی از هویت شهروندان 
یک شــهر به شمار می رود چراکه ســیمای شهر گویای 

فرهنگ و نگرش آن جامعه است.
اگر از هر قشر خواسته شــود تا نظر خود را در مورد 
شکل شهر بیان کنند در طراحی شهری، تنوع، هماهنگی 

و زیبایی سیمای شــهر به بهترین نحو 
فراهم می آید؛ زیرا در این حالت طراحی 
شهری درواقع رفتارها و هویت جمعی و 
خواسته های فرهنگی جامعه را منعکس 

می سازد.
در این مســیر قطعًا علــم و دانش 
داشته  چشمگیری  پیشرفت های  بشری 
بافت های  دهی  به شکل  نیاز  توانسته  و 
شــهر را با کمک برنامه هــای طراحی 

شهری بیش از گذشته برطرف سازد.
یکی از این برنامه ها توســط فرشید 
شده  ابداع  همدانی،  پژوهشــگر  آرام، 
اســت که در ادامه گفتگوی اختصاصــی هگمتانه با او را 

می خوانید.
فرشید آرام متولد سال 1370 در همدان، دارای مدرک 
کارشناســی معماری از دانشگاه بوعلی سینا و کارشناسی 
ارشد طراحی شهری از دانشگاه هنر تهران است که اکنون 
دانشجوی مقطع دکتری در دانشــگاه پلی تکنیک شهر 

مادرید می باشد.
وی که اکنون از نظر علمی در بین 114 محقق و اســتاد 
دانشگاه دانشکده شهرسازی اسپانیا در جایگاه دوم قرار 
گرفته است در ســال 1395 موفق به ابداع نرم افزاری با 
AramMMA شد  یا   Aram Mental Map Analyzer عنوان 
که نرم افــزاری تخصصی و کاربــردی در زمینه طراحی 

شهری است.

اطالع نگاشت

فردا، رونمایی از دیوارنگاره 59 شهید کوی قصابان
هگمتانه، گروه خبر همدان: عضو هیأت امنای 
مسجد کوی قصابان گفت: دیوارنگاره 59 شهید 
کوی قصابــان واقع در بلوار علویان 4 مرداد ماه 
هم زمان با ســالگرد عملیــات مرصاد رونمایی 

می شود.
محســن صیفی کار دیــروز در گفتگویــی با بیان 
اینکه دیوارنگاره 59 شهید کوی قصابان واقع در بلوار 
علویان 4 مردادماه هم زمان با سالگرد عملیات مرصاد 
رونمایی می شــود اظهار کرد: 59 شهید کوی قصابان 
شــهدای پیش از پیروزی انقالب اســالمی تاکنون را 
شــامل می شوند و آخرین شهید سید حسین حسینی 

جانباز 70 درصد بود که سال گذشته شهید شد.
وی با تأکید بر اینکه مراســم رونمایی فردا بعد از 

نماز مغرب و عشا خواهد بود گفت: سخنرانی کوتاهی 
بعد از نماز مغرب و عشــا خواهیم داشــت و ســپس 

رونمایی انجام می شود.
عضو هیأت امنای مسجد کوی قصابان با بیان اینکه 
شهید ابوالقاســم یونسی از شــهدای کوی قصابان در 
عملیات مرصاد حضور داشت گفت: از تمام خانواده های 
شهدای کوی قصابان و همچنین خانواده شهید یونسی 

برای حضور در مراسم دعوت شده است.
وی با بیان اینکه زنده نگه داشــتن یاد شهدا کمتر 
از شهادت نیست افزود: این هنرنمایی در دیوار مسجد 
می توانــد الگویی بــرای جوانان امروز و فردا باشــد تا 
بدانند این آرامش و امنیت به دست چه کسانی ایجاد 

شده است.
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ورزش

ایران  و جهــان

خبــر

فواید شنا 
در فصل تابستان

افزایش دما در  هگمتانه، گــروه ورزش: 
فصل تابســتان ناخودآگاه انسان را به فکر 

شنا می اندازد.
با توجه به فرا رســیدن فصل تابستان و گرما 
ورزش شنا در بین افراد مختلف طرفداران زیادی 

پیدا می کند.
فعالیت بدنی از جمله ورزش شنا سبب افزایش 
احســاس شــادی، خوب بودن و کاهش استرس، 

اضطراب و بهبود سیکل خواب می گردد.
شــنا باعث بهبــود عملکــرد قلبی_عروقی، 
افزایش اســتقامت عضالت، کاهش چربی و دیگر 
اثرات مثبت در بدن می گــردد، همچنین هنگام 
شنا هیچ نوع فشــاری از طرف زمین وجود ندارد 
که این امر مفاصل را از فشــار و کشــیدگی دور 
نگاه می دارد و چنانچه اگر وســیله ای برای شناور 
ماندن مثل جلیقه داشــته باشید فشار وارد کمتر 

هم می شود.
گفتنی است، با شنا کردن فشاری بر بدن وارد 
نمی شــود و تا آخر عمر می توان ادامه داد حتی تا 
100 سالگی البته ورزشــکارانی که دچار آسیب 
دیدگی می شوند از این ورزش می توانند به عنوان 
درمان و بازتوانی اســتفاده کنند به خصوص اگر 
آســیب دیدگی در قســمت پائین تر بدن باشد و 
مکــرراً به آنها توصیه می شــود کــه برای حفظ 
تناســب اندامشان شنا کنند، شــنا به آنها کمک 
می کند که ورزشکار رو فرم بمانند و حتی بخشی 

از روال بازتوانی است.
چــون مقاومت آب باعث می شــود ماهیچه ها 
بدون کشیدگی یا فشاری که برروی زمین تجربه 

می شود سخت کار کنند.
شــنا و دیگر فعالیت های آبی چیزی است که 
تمام اعضا خانواده می توانند در آن شــرکت کنند 
با افزایش میزان چاقی در بچه ها و نیز بزرگساالن 
فعالیت های بدنی خانوادگی و الگو ســازی خوب 
می تواند یک روش برای متوقف کردن همه گیری 

بی تحرکی و چاقی باشد.
انجام ورزش شنا باعث سوزاندن کالری زیادی 
حدوداً 500 تا 650 کالری در ســاعت می شــود 
که البته بســتگی دارد به اینکه با چه کارایی شنا 

می کنید و چقدر شناور هستید.

خبــر

دعوت از تیراندازان 
همدانی به اردوی تیم ملی

فدراســیون  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
تیرانــداز  دو  از  کشــور  تیرانــدازی 
اردوی  برای حضور در  پرافتخار همدانی 
تفنگ  رشــته  ملی  تیم  آماده ســازی 

دعوت کرد.
اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی با حضور 
تیراندازان برتر رشته تفنگ در محل مجموعه 

ورزشی آزادی برگزار می شود.
بر این اســاس مه لقا جام بزرگ و ساسان 
شهســواری از همــدان در ایــن اردو حضور 

خواهند یافت.
ایــن مرحله از اردوی آمادگــی با توجه به 
نزدیک شــدن به رقابت های پیش رو در ســه 
رده ســنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن از 6 
مرداد آغاز می شود و تا 29 مرداد ادامه خواهد 

داشت.
رئیس هیأت تیراندازی همدان در این باره 
گفت: هر دو تیرانــداز همدانی با کوله باری از 
تجربــه و افتخار در ایــن اردو حضور خواهند 

یافت.
کشورمان  تیراندازی  افزود:  محمودی  ناصر 
چندیــن رویداد مهــم را پیــش رو دارد که 
اصلی ترین آن برای کســب ســهمیه المپیک 

2020 توکیو است.
وی بیان کــرد: تیرانــدازان همدانی تمام 
تالش خود را برای کســب ســهمیه المپیک 
خواهنــد کرد و امیدواریم بــاز هم در المپیک 

نماینده داشته باشیم.

اخبار کوتاه

ایران اثرگذارترین کشور 
منطقه در علم نانو

تجزیه و تحلیل آمار و ارقام نظام رتبه بندی 
سایمگو نه تنها حکایت از صدرنشینی ایران در 
علم نانوفناوری منطقه دارد، بلکه دانشــمندان 
ایرانی در سال 201٨ نسبت به سال گذشته آن 

پیشرفت کرده اند.

هشدار ایران به برزیل درباره 
ندادن سوخت به کشتی ها

ســفیر ایران در برزیل گفت: در صورتی که 
برزیــل از ســوخت گیری کشــتی های ایران 
جلوگیــری کند، ایــران می تواند بــه راحتی 
تأمین کنندگان جدید ذرت، ســویا و گوشــت 
بیابد. صادرات برزیل به ایران در ســال حدود 
دو میلیارد دالر اســت. ممکن اســت مقامات 
تهــران بخواهند تصمیماتــی بگیرند؛ زیرا این 
یک بازار آزاد اســت و کشــورهای دیگری در 
دســترس هســتند. من به برزیلی ها گفتم که 
این موضوع را آنها باید حل کنند نه ایرانی ها.

نامه نمایندگان مجلس به 
الریجانی و روحانی درباره 

افزایش حقوق کارمندان
الهوتــی عضو کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلــس از نامه نمایندگان مجلس به رؤســای 
مجلــس و جمهور دربــاره افزایــش 400 هزار 
تومانی حقوق کارمندان دولت خبر داد و گفت: 
در این نامه خواستار اجرای دقیق مصوبه مجلس 
درباره افزایش حقوق کارمندان دولت در ســال 

9٨ شده ایم.

گردهمایی سراسری 
»رستاخیز جوانان آتش به 

اختیار«
به همت ســازمان بسیج دانشــجویی اولین 
گردهمایی ملی اندیشــه ورزان گام دوم انقالب 
اسالمی با عنوان »رســتاخیز سراسری جوانان 
آتش به اختیار« در راستای تشکیل دولت جوان 

حزب اللهی برگزار می شود.

ورزشبانوانهمدانبرریلموفقیت
هگمتانه، گــروه ورزش: جمعیت 388 هزار 
و 134 نفری ورزش بانــوان فراتر از همگانی در 
بخش قهرمانی نیز با رشــد روز افزون در مسیر 

موفقیت گام بر می دارد.
روزگاری ورزش بانــوان همدان در بخش قهرمانی، 
دلخوش خودنمایی تعداد اندکی رشته ورزشی فعال آن 
هم در سطح منطقه ای و کشوری بود اما در چند سال 
اخیر پای ثابت در اردوهای تیم ملی و نشان آوری های 

رنگارنگ در میادین بین المللی است.
امروزه ورزش بانوان اســتان همدان در رشته هایی 
نظیــر تیراندازی، تنیس روی میــز، قایقرانی، جودو و 
معلوالن صاحب جایگاه در میادین بین المللی اســت و 

نشان می دهد که پیشرفت قابل توجهی داشته اند.
* مشارکت چشمگیر بانوان در ورزش

هم اکنون بر اســاس آمارهای موجــود 3٨٨ هزار 
و 134 بانوی ورزشکار در اســتان به صورت همگانی 
فعالیــت ورزشــی دارند. هر چند این آمار به نســبت 
ورزشــکاران ســازمان یافته که حــدود 30 هزار نفر 
هستند، فاصله بسیاری دارد اما تأثیر بسزایی در ایجاد 

تحرک در زنان به ویژه بانوان خانه دار داشته است.
با این حال ورزش های همگانی و عمومی توانســته 
میزان مشــارکت بانوان را تا سطح باالیی افزایش دهد. 
پیاده روی و ورزش صبحگاهی بیشترین مشارکت زنان 
همدانی به ورزش را داشته است و در این بین، آمادگی 
جسمانی نیز عالقه مندی بخش کثیری از جمعیت بانوان 

ورزشکار این استان را به خود اختصاص داده است.
مســؤول ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانان 
همدان با اشــاره به توجه جدی معاونــت امور بانوان 
وزارت ورزش و جوانان به توسعه ورزش در این قشر از 
جامعه گفت: طرح نشاط و تندرستی خانواده ها و پارک 
گام از طرح های بسیار مهم و تأثیرگذار در کشور است 

که به خوبی در همدان اجرایی شد.
معصومــه پیردهقــان افــزود: اجرای طــرح ملی 
ســنجش ســاختار قامتی زنان و دختران روســتایی، 
انجام طرح فعالیت های تطبیقی، برگزاری جشــنواره 
فرهنگی ورزشــی دا و نیز جشنواره پیرامید را از دیگر 
فعالیت های انجام شــده در یک سال اخیر برای بانوان 

این استان اعالم کرد.
* آمادگی جسمانی محبوب ترین ورزش بانوان

جســمانی  آمادگــی  زیرمجموعــه  رشــته های 
محبوب ترین ورزش در بین بانوان همدانی به شــمار 
می رود؛ به طوری که نزدیک به 13 هزار ورزشکار بیمه 

شده در این رشته ثبت شده است.
رئیــس هیأت ورزش های همگانــی همدان با بیان 
اینکه بیش از 13 هزار ورزشــکار در رشــته آمادگی 
جســمانی اســتان فعالیت دارند، گفت: نزدیک به 12 
هزار و 500 نفر آنان را بانوان تشــکیل می دهند و این 

رشته محبوب بانوان همدانی محسوب می شود.
هادی ســبزواری اظهــار کرد: هم اکنــون هیأت 
ورزش های همگانی همدان بیشــترین جمعیت آماری 
را به لحاظ ورزشــکاران سازمان یافته در سطح استان 
دارد که درصد قابل توجهی از آنها در رشــته آمادگی 

جسمانی فعالیت می کنند.
وی افزود: کمیته آمادگی جســمانی استان همدان 
در حال حاضر به عنوان یکی از کمیته های فعال کشور 
در راه اندازی رشته های جدید زیر مجموعه این کمیته 
از قبیل کانگو جامپ، بادی پامپ، جامپینگ فیتنس و 

سایر رشته ها پیشتاز است.
ســبزواری اظهار کرد: علت این امر شــیوه اطالع 
رســانی صحیح و همچنین ایجاد فضــای رقابتی بین 
مربیان آمادگی جســمانی و ســعی در به روز رســانی 

اطالعات آنهاست.
وی بیان کــرد: در حــال حاضر نیز رشــته هایی 
نظیر آمادگی جســمانی و ایروبیک، کار با دســتگاه، 
بادی باالنــس، تمرینات قدرتی و چربی ســوزی که 
آمادگی جســمانی محسوب  زیرشــاخه های رشــته 
می شــوند، با استقبال بسیار چشمگیر بانوان در استان 

همدان همراه است.
سبزواری خاطرنشان کرد: این تعداد بانوی ورزشکار 
در رشــته های مرتبط با بدنسازی و آمادگی جسمانی 
در قالب 100 باشگاه ورزشی در استان همدان فعالیت 

دارند.
* سیر صعودی در نشان آوری

بانوان ورزشــکار همدانی عالوه بر حضور پرشــمار 
در ورزش هــای همگانی، در بخش قهرمانی نیز ســیر 

صعودی در نشان آوری داشته اند.
پیشــرفت و موفقیت بانوان ورزشــکار همدانی در 
عرصه نشــان آوری به اوج رســیده؛ بــه طوری که در 

بازی های آســیایی و المپیاد اســتعدادهای برتر سال 
گذشــته توانســتند در کسب نشــان های رنگارنگ از 

مردان پیشی و سبقت بگیرند.
در حالــی که بانوان یک ســوم جمعیــت مردان 
ورزشــکار ســازمان یافته اســتان همدان را به خود 
اختصاص دادند اما به لحاظ نشان آوری پیشرفت بسیار 

خوبی را آغاز کرده اند.
جمعیتــی حدود 30 هزار بانوی همدانی به صورت 
سازمان یافته در استان فعالیت ورزشی دارند و امروزه 
در اغلب رشته ها شاهد رشد چشمگیر آنها در میادین 

قهرمانی کشور و حتی بین المللی هستیم.
پیشــرفت بانوان در عرصه نشــان آوری به ویژه در 
المپیاد ورزشی استعدادهای برتر آینده روشن را برای 

ورزش استان رقم خواهد زد.
ایــن موفقیــت، ورزش بانــوان اســتان همدان را 
برای رسیدن به ســهمیه های المپیک 2022 جوانان 
سنگال بسیار امیدوار کرده و اکنون نیازمند حمایت و 

برنامه ریزی مدون توسط متولیان بخش ورزش است.
* فعالیت 30 هزار بانوی مستعد همدانی

مســؤول ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانان 
همدان در این باره می گوید: هم اینک 30 هزار بانوی 
همدانی به صورت ســازمان یافته زیر پوشــش بیمه 

ورزشی هستند و در 46 هیأت ورزشی فعالیت دارند.
معصومه پیردهقان افزود: 156 ســالن و باشــگاه 
ورزشــی به صورت اختصاصــی به بانوان ورزشــکار 
خدمات ارائــه می دهند که البته این تعــداد مجزا از 
سالن هایی است که به صورت چند منظوره در ساعاتی 

از روز به بانوان اختصاص می یابد.
وی اضافه کرد: ورزش بانوان همدان در سال های 
اخیر پیشــرفت قابل توجهی داشته است و گواه این 
ادعا کسب نشــان های رنگارنگ در بازی های آسیایی 

و پاراآســیایی جاکارتا و همین المپیاد استعدادهای 
برتر بود.

وی یادآور شد: از سال گذشته تاکنون 129 دعوت 
شــده به تیم ملی داشته ایم که 54 نفر عضو ثابت تیم 
ملی شــدند و بیش از 30 نشان ملی و بین المللی نیز 

کسب کرده ایم.
پیردهقــان بیــان کــرد: در کنار توســعه ورزش 
همگانی، در عرصه قهرمانی نیز گام های مهم و مؤثری 
برداشته ایم و افزایش نشــان آوری ها به دلیل حمایت 

جدی دستگاه ورزش به بانوان مستعد است.
مســؤول ورزش بانوان همدان خاطرنشان کرد: در 
المپیاد ورزشی اســتعدادهای برتر نیز عملکرد خوبی 
ارائــه کردیم و این نشــان آوری ها مرهون برنامه ریزی 
خــوب دســتگاه ورزش، هیأت ها و تــالش مربیان و 

ورزشکاران است.
* بانوان همدان تاریخ ساز شدند

مدیــرکل ورزش و جوانان همدان نیز با بیان اینکه 
بانــوان همدان ســال قبل با درخشــش در بازی های 
آسیایی تاریخ ساز شــدند، گفت: عملکرد ورزشکاران 
اســتان در بازی های آسیایی 201٨ اندونزی منجر به 

ثبت رکورد تاریخی برای ورزش این استان شد.
محسن جهانشیر افزود: کسب هفت نشان انفرادی 
و تیمی توســط ورزشکاران این اســتان در بازی های 
آسیایی 201٨ جاکارتا، رکوردی تاریخی برای ورزش 
استان محسوب می شود و نسبت به دوره گذشته شاهد 
رشد 120 درصدی نشان آوری ورزشکاران همدانی در 

بازی های آسیایی بوده ایم.
وی با اشــاره به درخشــش بانوان همدانی در این 
رقابت هــا افزود: بانوان کشــورمان در این رقابت ها در 
مجمــوع 1٨ نشــان کســب کردند که ســهم بانوان 
همدانی پنج نشــان بود کــه در مجموع 2٨ درصد از 
سهم نشان آوری بانوان ایران در این رقابت ها متعلق به 

بانوان این استان بود.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان با اشــاره به 
موفقیت اســتعدادهای برتر همدان در ســال قبل نیز 
گفت: در این مســابقات بانوان باز هم سهم بسزایی در 
نشــان آوری داشــتند و این موفقیت شروع درخشانی 
برای کسب سهمیه در المپیک 2022 جوانان سنگال 
اســت و می خواهیم حداکثر سهمیه را برای حضور در 

این میدان بزرگ کسب کنیم.
جهانشیر بیان کرد: به هر حال ورزشکاران همدانی 
ســال گذشته نخستین حضور در المپیاد استعدادهای 
برتر را تجربه کردند و امسال به طور قطع نتایج بهتری 

کسب می کنند.
وی کسب حداکثر سهمیه المپیک را از دیگر اهداف 
مهم در ورزش بانوان دانســت و گفت: می خواهیم در 

المپیک 2020 بیشترین سهمیه را داشته باشیم.

فتاح رئیس بنیاد مستضعفان:

سودفعالیتهایبنیادبایدمعطوفبهمحرومانومستضعفانباشد
کسانی که اموال یا امالک بنیاد مستضعفان را در اختیار گرفته اند باید تخلیه کنند

 از همه جای بنیاد باید بوی ارزش های انقالبی به مشام برسد

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: رئیس بنیاد 
مستضعفان با بیان اینکه از امالک و دارایی های 
بنیاد با جدیت محافظت می کنیم، گفت: آنهایی 
که مالی دست شــان است باید تخلیه کنند و به 
بنیاد برگردانند، با زبــان خوش بیاورند تا ما به 

زبان ناخوش متوسل نشویم.
پرویز فتاح دیروز در مراســم معارفه خود به عنوان 
رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: دیروز امانت کمیته 
امداد را به آقای بختیاری سپردم و خوشحالم که امروز 
این پرچم را از آقای سعیدی کیا به عنوان استاد خودم 

می گیرم.
وی ادامه داد: من زمانی که به دولت رفتم کم سن 
و سال و کم سابقه بودم و اخالق دولتمردی را از آقای 
ســعیدی کیا یاد گرفتم، البته ایشــان روزهای اول در 
هیــأت دولت چای نمی خورد کــه به لطف حضور من 
در کنار ایشان، روزهای آخر چایی لیوانی می خوردند.

وی گفت: من با بنیاد ناآشنا نیستم، از روز اولی که 
آقای ســعیدی کیا ریاست بنیاد مستضعفان را برعهده 
گرفت، یک حکم مشــاوری هم برای من صادر کرد و 

همین جا یک دفتر داشتم.
وی ادامــه داد: یافته هایــم این اســت که عملکرد 
بنیاد طبق اساســنامه بوده اســت و اساســنامه برای 
هر ســازمانی مهم اســت که در هیأت امنای بنیاد از 

اساسنامه مراقبت شده است.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت:  بنیاد در عرصه های 

مختلف کوچک تر و چابک تر شده است.
وی اضافــه کرد:  این جانب در جبهه ها و دانشــگاه 
خادمــی کرده ام، در عملیات مرصاد حضور داشــتم و 
چهار ســال خادم این ملت در وزارت نیرو بودم، پنج 
ســال در بنیاد تعاون خدمت کردم و چهار و نیم سال 

هم در کمیته امداد بودم.
رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: هیأت امنای بنیاد 

مصوب کردند که از عرصه های زیان ده خارج شــوند و 
باید به این موضوع توجه داشت ضمن آنکه سیاست های 

ابالغی دفتر رهبری باید مو به مو اجرا شود.
وی تأکید کرد: ســود و زیان در عرصــه بنیاد باید 
تعریف شود و نباید همه اش سود اقتصادی مورد توجه 

باشد.
فتاح ادامــه داد: نمی خواهیم با دولت رقابت کنیم 
و حتمــا با دولــت فعلی و بعدی هماهنگ هســتیم، 
مــوازی کاری با بخــش خصوصی انجام نمی شــود و 

جوانگرایی مورد تأکید است.
وی اضافــه کرد: در حکم مقــام معظم رهبری به 
بنده، به فرهنگ جهادی تأکید شده است، یعنی همه 
جای بنیاد باید بوی ارزش های انقالبی به مشام برسد.

وی تأکید کرد: ســود فعالیت های اقتصادی بنیاد 
حتمــا باید باالتر از ٨ درصد قبلی باشــد، ولی ما باید 
این ســود را چه کار کنیم؟ همه را به محرومیت زدایی 
بدهیم و توســعه ندهیم؟ و یا اینکه همه را به توسعه 
بدهیــم و محرومیت زدایی را انجام ندهیم؟ باید خیلی 
دقت کنیم که محرومان مورد توجه باشــند، چون در 
حکم رهبری به رســیدگی به محرومان تصریح شــده 
اســت. سود فعالیتهای بنیاد باید معطوف به محرومان 
و مســتضعفان باشــد و هیــچ چیز پنهــان در بنیاد 

مستضعفان نخواهیم داشت.
رئیــس بنیاد مســتضعفان بــا بیان اینکــه بنیاد 
مســتضعفان فقط بنیاد اقتصادی نیست، گفت: بنیاد 
علوی کارهای محرومیت زدایی و توانمندسازی را انجام 
می دهد، اما حتما باید از ظرفیت کمیته امداد، ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، آســتان قدس رضوی، 

دولت و... هم استفاده کرد.
وی اظهــار کرد:  عده ای عنــوان می کنند که بنیاد 
خودش دولت اســت، در حالی که اگر مقایسه ای بین 
بنیاد و دولت داشــته باشــیم،  در واقــع بنیاد ٨ دهم 

درصد و کمتر از یک درصد دولت است.
رئیس بنیاد مســتضعفان افزود: الزم نیســت همه 
محرومیت هــا را ما از بین ببریــم، دولت و بخش های 
دیگر هم هســتند. همین رســانه ملی زیر چتر مقام 
معظم رهبری اســت و نباید اجــازه دهد بنیاد مظلوم 

بماند و باید به ما کمک کند.
وی تأکیــد کرد: بنیاد مســتضعفان نهادی انقالبی 

است و نهاد عمومی غیردولتی.
فتــاح تأکید کــرد: این نویــد را می دهم که همه 
پروژه هــای نیمه تمــام تکمیل می شــوند و پروژه ای 
تعطیل نمی شــود، حتی ســرعت می گیرد، اما پروژه 
جدید در هیأت امنا بررسی می شود و درباره آن تأمل 

می کنیم.
وی بــا بیان اینکه از امــالک و دارایی های بنیاد با 
جدیت محافظــت می کنیم، گفت: آنهایــی که مالی 
دستشــان است باید تخلیه کنند و به بنیاد برگردانند، 
با زبــان خوش بیاورند تا ما به زبان ناخوش متوســل 

نشویم.
وی بــا تأکید بر اینکــه افزایش اعتمــاد عمومی 
اصلی ترین کار ما اســت، گفت: ملت باید آثار و برکات 

فعالیت های اقتصادی و فعالیت بنیاد را حس کنند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

هیچ پهپادی از ایران ساقط نشده است
پهپاد ایران 3 ساعت و 40 دقیقه از شناورهای منطقه ای فیلم تهیه کرد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: رسماً اعالم می کنم 

که هیچ پهپادی از ایران ساقط نشده است.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در ارتباط با 
ادعای ســرنگونی  پهپاد ایرانی از سوی دشمنان اظهار 
کرد: من  رسماً اینجا اعالم می کنم که هیچ پهپادی از 

جمهوری اسالمی ایران ساقط نشده است.
وی با بیان اینکه پهپاد ایران سه ساعت و 40 دقیقه 
بر فراز آب های خلیج فارس در گردش بوده و مراقبت 

و نظــارت خودش را انجام می داده اســت، افزود: این 
پهپاد از مجموعه شــناورهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
تصاویری ارســال کرده و  بخشی از این تصاویر را برای 

ملت ایران و افکار عمومی جهان نشان دادیم.
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان 
کرد: اما اگر دشمنان  ادعایی در ارتباط با سرنگونی این 
پهپاد دارند  مســتندات آن را ارائه دهند، چرا که امروز 

در جهان هیچ کس حرف بدون استناد را نمی پذیرد.
سرلشــکر ســالمی با بیان اینکه آنهایی که ادعای 

ســرنگونی پهپاد ایرانی را دارند  فیلم اصابت  را نشــان 
دهند، تصریح کرد: دشــمنان قطعات ایرانی بودن این 
پهپاد  را نشان دهند و  ادعایشان را اثبات کنند و گرنه 

با حرف صرف هیچ کس ادعای آنها را نمی پذیرد.
وی با بیان اینکه "مــن قاطعانه می گویم این یک 
دروغ بزرگ بوده و  اثبات کردیم دروغ اســت"، گفت:  
دشــمنان نیز باید  ادعای خود را در این ارتباط  اثبات 
کنند؛ چرا که ما  هر عملی انجام دادیم، اثبات کردیم، 

لذا دیگران هم اثبات کنند.

انعکاس

بازدید فرمانده کل سپاه پاسداران از مناطق سیل زده لرستان

معاون عمرانی وزیر کشور:

80 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد
تخریب 170 هزار واحد مسکونی در سیل های اخیر

معاون  ایران و جهــان:  هگمتانه، گــروه 
عمرانی وزیر کشور گفت: در حال حاضر بیش 
از 80 هزار پروژه نیمه تمام در ســطح کشور 

وجود دارد.
مهــدی جمالی نژاد در مراســم اولیــن مرحله 
بهره بــرداری چهــار هزار و 500 پــروژه از برنامه 
طرح 40 هزار پروژه عمرانی در روســتای پایگالن 
ســروآباد، اظهار کــرد: توزیع عادالنــه خدمات و 
امکانــات از اولویت های دولت اســت لذا در تالش 
هســتیم زیرســاخت ها را در شــهرهای کوچک و 

روستاها آماده کنیم.
وی به شــرایط اقتصادی امروز در کشور گریزی 
زد و گفت: شــرایط اقتصادی خــاص و تحریم در 
کشــور وجود دارد؛ بنابراین دشمن شرایط سختی 

را بر ملت ما تحمیل کرده است.
معاون عمرانی وزیر کشــور اضافه کرد: با وجود 
تمام این مشکالت و تحریم  ها هم افزایی خوبی بین 
مسؤوالن دولت و ســپاه وجود دارد که به حقیقت 

می توان گفت که دوران طالیی را تجربه می کنیم.
به گفته جمالی نژاد، 170 هزار مسکن مسکونی 
در ســیل های اخیر تخریب شده و در اوایل امسال 

شرایط را تجربه کردیم که بسیار سخت بود.
وی گفت: در گذشــته اگر استانی دچار مشکل 
می شد 30 اســتان دیگر به کمکش می رفت و کل 
ظرفیت ها برای کمک بســیج می شــد ولی ســیل 
امســال اســتان های زیادی را درگیر و مشکالت و 

خسارت های جبران ناپذیری به ما وارد کرد.
معــاون عمرانــی وزیر کشــور با بیــان اینکه 
تالش هــا و اقدامات دوســتان ســپاه و بســیج 
در پروژه هــای اجرا شــده در راســتای کمک به 
بازسازی مناطق ســیل زده قابل توجه بوده است، 
گفــت:  در حال حاضر بیش از٨0 هزار پروژه نیمه 
تمام در کشور وجود دارد که اجرای این پروژه ها 

است. توجهی  قابل  اعتبارات  نیازمند 
جمالی نژاد گفت: سپاه و بسیج در چنین شرایط 
با همراهــی دولت اجــرای طرح 40 هــزار پروژه 
محرومیت زدایی را در دســتور کار قرار داده که کار 

ارزشمند و بزرگی است.
وی همدلی و همراهی مجموعه ســپاه و دولت 
در اســتان را ظرفیت بسیار مناســبی برای تحقق 
اهداف در راســتای توسعه و آبادانی دانست و گفت: 
امیدواریم نمونه هم افزایی که در این اســتان شاهد 

هستیم به سایر نقاط کشور هم تعمیم پیدا کند.
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و ادب فرهنگ 

آتش عریان

الله
الله کاران دگر الله مکارید

باغبانان دو دست از گل بدارید
اگر عهد گالن این بو که دیدم

بیخ گل بر کنید و خار بکارید
باباطاهر

تامل

هنر و نسبت آن 
با تأثیر فرهنگی

هگمتانــه، گــروه فرهنگ و ادب: شــعار »هنر 
برای هنر« سال ها است شنیده می شود و هواداران 
بسیاری جمع کرده، چون اینگونه هنر بی خطر است 
ولی بارها دیده شده که بزرگان فرهنگ و هنر جهان 
نسبت به خنثی بودن آن موضع گرفته اند و مستقیم 

و غیرمستقیم درباره اش سخن گفته اند.
خبرگزاری فارس نوشته است: در اتاق بعدی، باالی 
در تابلویی آویخته بود با ابعادی عجیب، نزدیک به یک 
متر و هفتاد طولش بود و ارتفاعش از بیســت و شش 
هفت سانتی متر تجاوز نمی کرد. تصویر مسیح بود که 
تازه از صلیب فرود آورده شده بود. پرنس نگاه سریعی به 
آن انداخت و مثل این بود که یاد چیزی افتاده باشد، ولی 
نایستاد و می خواست به راهش به سمت در ادامه دهد. 
حالش هیچ خوب نبود و می خواست هرچه زودتر از آن 

بیرون برود. اما راگوژین پای تابلو ایستاد.
»مرحوم پدرم همه این تابلوها را به یک روبل و دو 
روبل از حراج خریده ولی به آنها دلبسته بود. یک روز 
یک نفر خبره آمد اینجا و همه را خوب تماشا کرد و 
گفت که همه اش آشغال است. اما این یکی را، همین 
که باالی در اســت و آن هم یکی دو روبل بیشــتر 
پول باالیش نرفته، پسندید. گفت این آشغال نیست. 
پدرم هنوز زنده بود که یک نفر آمده و می خواست 
آن را به سیصد و پنجاه روبل بخرد و ایوان دمیتریچ، 
تاجر هنرشناس معتبری ست تا چهارصد روبل هم 
باال رفت و همین هفته پیش به سیمونوییچ گفته بود 
که پانصد روبل هم حاضر است بدهد ولی من راضی 

نشدم و برای خودم نگهش داشتم.
پرنس که در همــان فرصت کوتاه تابلو را خوب 
تماشــا کرده بود گفــت: »بله، ایــن... از روی تابلو 
»هانس هلباین« کشــیده شده و من گرچه در این 
زمینه چندان صاحب نظر نیستم، گمان می کنم که 
کار نقاش هنرمندی است. من اصل آن را در خارج 
دیده ام و نمی توانم فراموشش کنم ولی... چه شد؟...«

راگوژین ناگهان تابلو و بحث سر آن را گذاشته 
و به راه افتاده بود. البته این هیجان آنی راگوژین 
را شــاید می شــد از منگی و زودخشمی خاصی 
دانست که ناگهان و این طور غیرعادی در رفتار او 
ظاهر شــده بود ولی به نظر پرنس عجیب آمد که 
دوستش بحثی را که خود شروع کرده بود این طور 

ناگهانی قطع کرد و گفته او را بی جواب گذاشت.
راگوژین چند قدم که دور شده بود ناگهان باز 
به ســخن آمد و گفت: »ببینم، لی یو نیکالیوویچ، 
من خیلی وقت اســت می خواهــم چیزی را از تو 

بپرسم. تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟«
پرنس با اکراه جواب داد: »چه سوال عجیبی! و 

نگاهت هم خیلی عجیب است!«
راگوژین اندکی ســکوت کرد و بعد، چنان که 
سوال خود را از یاد برده باشد، زیرلب گفت: »ولی 

من خیلی دوست دارم این تابلو را تماشا کنم.«
پرنــس ناگهان، گفتی به دنبال فکری که مثل 
برق در ذهنش پدید آمده باشــد، با هیجان بسیار 
گفت: »این تابلو را! بله، تابلوی عجیبی اســت! بله 

همین تابلو ممکن است ایمان را متزلزل کند.«
آنچه تا اینجا خواندید برشی از رمان »ابله« اثر 
فیودور داستایفســکی بود. نویسنده ای که برخی 
لقب هایی نظیر فیلســوف نویسندگان را داده اند و 
آثارش با تحلیل و نقدهای بســیاری همراه بوده 
است. در این بخش نویسنده صحنه ای را توصیف 
می کند کــه یک تابلو نقاشــی از مســیح توجه 
شخصیت داســتان را به خود جلب می کند و در 
پایان عبارتی جالب از زبان او مطرح می شــود که 
»همین تابلو ممکن است ایمان را متزلزل کند.«

این بحثی است درازدامن در حوزه آثار هنری 
کــه آیا یک اثر هنــری چنین توانایــی  ای دارد؟ 
ســال ها اســت در این باره بحث و نظر در جریان 
اســت و مخالفان سرســختی نیز دارد که یک اثر 
هنری چنین کارکردی داشــته باشد و بتواند در 

دایره تأثیر تا این میزان اثر داشته باشد.
تابلویــی کــه در این بخــش از آن حرف زده 
می شود، اثری اســت از هانس هلباین که نقاشی 
»سفیران« وی بسیار شهرت دارد. تابلویی که )در 
داســتان از آن صحبت شده( تصویری از مسیح با 
جزئیات را نشــان می دهد که تفسیرهای بسیاری 
روی آن صــورت گرفته اســت کــه برخی از این 
تفسیرها اشــاره به مرگ و آغاز نیستی می کنند. 
مرگــی که بی رحمی آن انکارناشــدنی اســت و 
نمی تــوان از آن فرار کرد، ولی در این تصویر باید 

تفاسیر مسیحی را با مرگ در نظر داشت.
آنچه محل بحث اســت این اســت که همواره 
طیفی از روشــنفکران در سراســر دنیــا هنر را 
صرفا اثری هنری تفســیر می کنند که قرار نیست 
کارکردی غیر از این داشته باشد، اما داستایفسکی 
در این کتاب با مثال زدن از این نقاشــی در واقع 
معتقــد اســت اثر هنــری بی شــک در باورها و 
دیدگاه های مخاطبان یک اثر تأثیری در حد ایجاد 

زلزله در عقایدش ایجاد خواهد کرد.
بر همین اساس می توان گفت که اثر هنری خنثی 
در عالــم هنر وجود ندارد و حتما هنرمند از خلق یک 
اثر هنری منظوری در پس  ذهن خود داشــته در غیر 

اینصورت انگیزه خلق اثر هنری زیر سوال می رود.
نکته دیگری که باید به اختصار به آن اشــاره کرد، 
این است که همواره تصور می شود )بر اساس انگاره ای 
قرن نوزدهمی( اثر هنری باید خنثی باشــد و هرگونه 
تفسیر اخالقی و ایدئولوژیک از آن خیانت به اصل هنر 
اســت، ولی در این بخش از رمان »ابله« می بینیم که 
داستایفسکی می کوشد نشان دهد که این حرف اصالتی 
ندارد. حتی این را نباید فراموش کرد که داستایفسکی 
در آثار خودش نیز بارها این تصور را به خواننده نشان 
می دهــد و درباره وجود و امــکان آن و دیگر باورهای 

مذهبی زمان خویش سخن می گوید.

ژرفای هنر

شعر، هنر، زیبایی
قدرت تأثیری که در شعر 

وجود دارد، مسؤولّیت آور است
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: در اقسام بیان، 
شعر این خصوصّیت را دارد که از جمال و زیبایی 
برخوردار اســت. هــر بیانی زیبا نیســت؛ معجزه 
است، مهم است اّما زیبایی در شعر است. در شعر، 
اینکه شــما میتوانید یک مفهوم برجسته ای را در 
قالب الفاظی که کنــار هم میگذارید، به مخاطب 
منتقل کنید زیبا است، زیبایی دارد؛ هنر بودنش 
هم به خاطر همین اســت که جنبه ی »زیبایی« 
دارد. خب، حاال که این  جور شــد و امتیاز جمال 
را دارد، ایــن امتیاز موجب شــده اســت که یک 
رســانه ی اثرگذار باشــد. شــعر یک رسانه است؛ 
یک رسانه ی اثرگذار است و برای انتقال مفاهیم، 
کارآمدِی مضاعف دارد نسبت به بیان غیر شعری؛ 
اغلــب هنرها همین  جور هســتند. البّته هنرها با 
هم متفاوتند؛ خود شــعر یک خصوصّیات و یک 
امتیــازات ویــژه ای دارد -کما اینکــه بعضی از 
هنرهای دیگر هم برای خودشان امتیازاتی دارند- 
که منحصر به فرد اســت، و حاال نمیخواهیم وارد 

آن مقوالت بشویم.
خــب این قــدرت تأثیری که در شــعر وجود 
دارد، مســؤولّیت آور اســت. به طور کلّی همه ی 
اشــیاء، همه ی اشــخاص، همه ی پدیده هایی که 
شــأن باالتری دارند، مسؤولّیت باالتری هم دارند. 
جنابعالــی هم اگر چنانچه در مجموعه ای از آحاد 
جامعــه بُرِش بیان و نظر و رأی داشــته باشــید، 
مسؤولّیتتان بیشتر از آن کسی است که این بُرش 
را ندارد. بنابراین شــعر به مناسبت همین قدرت 
تأثیرگذاری، دارای مســؤولّیت است، تعّهد دارد، 
تعّهدی بر دوش شــعر هست؛ این تعّهد چیست؟ 
قرار گرفتن در خدمت جریان روشنگرِی الهی در 
طول تاریخ بشــر. دو جریان در طول تاریخ وجود 
داشته: جریان بّینات و جریان اغوا؛ جریان هدایت 
و جریــان ضاللت، اضالل. »لََقد اَرَســلنا ُرُســلَنا 
ت«) ســوره ی حدید، بخشی از آیه ی 25؛  بِالَبیِّنٰ
»براســتی ]ما[ پیامبران خود را با دالیل آشــکار 
روانه کردیم...«( یک جریان است در طول تاریخ، 
»اَلُغِویَنَُّهم اَجَمعین«) ســوره ی ص، بخشــی از 
آیه ی ٨2؛ »... همگی را جّداً از راه به در میبَرم«( 
هم که حرف شــیطان اســت، یک جریان دیگر 
است. مسؤولّیِت شعر این است که در خدمت آن 
جریــان اّول قرار بگیرد؛ علّتش هم واضح اســت، 
چون این را خدا داده، مال خدا و نعمت الهی است 
و ما بندگان خدا هستیم ]پس[ بایستی هر چه به 
مــا نعمت داده، در خدمت جریان نبّوت و هدایت 
از سوی پروردگار قرار بدهیم؛ خب بنابراین، تعّهد 

این است.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از شاعران 
و اهالی فرهنگ و ادب 02/30/139٨

یک جرعه شعر

ای ماه
در روی تو دل به ما نمیمٰاند

در راه تو سر ز پا نمیـــــمٰاند
برقع ز جمٰال اگر براندازی

یک خرقهٔ پارسا نمیــــمٰاند
گر جلوه چنین کنی تو، یک زاهد

در گوشهٔ انزوا نمیـــمٰاند
گر نیم تبسم از لبان ریزی

یک خاطر مبتال نمیــــمٰاند
یا رب تو چه قبله ای که در طوفت

یک حاجت ناروا نمیــــمٰاند
آیم چو برت که ُمدعا گویم

صد حیف که مدعا نمیــــمٰاند
ای عشق که سوزیم به کام دل

کام تو ز اژدها نمیمــــٰاند
آغشته به خاک و خون شهیدان را

کوی تو ز کربال نمیــــماند
ای ماه اگر به او تو مانندی
او هیچ بتو چرا نمیـــمٰاند

گر جان برود چه غم فدای او
آخر غم او به ما نمیـــــمٰاند

جان رفت و برفت از سرم سوداش
بیگانه به آشنا نمیـــــمٰاند

خوش باش بدوستان که این بستان
پیوسته به این هوا نمیـــــمٰاند

می خور دمی و غنیمتی بشمر
کاین نغمه به این نوا نمیـــــمٰاند

گوئی که رسی به مرگ از هجرم
هجر تو ز مرگ وا نمیـــمٰاند

رندی که نمانده هیچ در جائی
درمانده به هیچ جا نمیـــمٰاند
ای آنکه نشان کوی او پرسی

آنجاست که سر ز پا نمیـــمٰاند
گفتی که بیا اگر جگر داری

آنجا جگری به ما نمیـــماند
زنهار مگوی از رضی حرفی

کان هیچ به حرف ما نمـــیمٰاند
میر رضی الدین آرتیمانی

اعظم   - ادب  و  فرهنــگ  گــروه  هگمتانه، 
مهری: فرهنگ، واژه عمیقی اســت، کلمه ای که 
ریشــه هایش تا اعماق تاریخ، هویت و باورهای 
یک جامعه می رســد. فرهنگ تعریفی است از 
داشته های بشری که سینه به سینه به نسل های 
تعاریف، فرهنگ  برخی  بعد رسیده اســت. در 
و  اخالق  و  ارزش هــا  اعتقادات،  دربرگیرنــده 
رفتارهای متأثر از این ســه، و همچنین آداب و 
رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می شود. 
در گونه ای دیگــر از تعاریف، آداب و رســوم 
شــالوده اصلی فرهنگ تلقی می شــود و صرفًا 
ظواهر رفتارها، بــدون در نظر گرفتن پایه های 
اعتقــادی آن، به عنوان فرهنــگ یک جامعه 

معرفی می گردد.
و باالخــره در پاره ای دیگــر از تعاریف، فرهنگ به 
عنــوان »عاملی که بــه زندگی انســان معنا و جهت 

می دهد« شناخته می شود.
آنقدر تعابیر مختلف از فرهنگ شده است که شاید 
معنا کردنش گاه دشــوار به نظر برســد. اما هرچه که 
باشد و هر معنایی که برایش رقم بزنیم، در ذهن عامه 
مردم، فرهنــگ تعریفی دارد و همــه خوب می دانیم 

چیست، و خوب درک میکنیم اعتبار و اهمیتش را.
فرهنــگ همه جــا معنا می شــود، با هــر تفکر و 
اندیشــه ای می تواند همنشین شــود و در هر حادثه و 
رخدادی می تواند خودنمایی کند. این روزها میان حال 
و هوای تابستانی شهرمان، فرهنگ مثل همیشه سهیم 
است و جایگاه تابســتانی خودش را پیدا کرده. وسط 
شادی ها و تفریح های تابستانی، در سطر سطر گرمای 
داغ مرداد و در واژه واژه اش نشســته روبه رویمان و ما 

را به چالش می کشد.
*چالش تابستانی

شــاید گاهی ما خیلی ســاده از کنــار این چالش 
تابســتانی می گذریم ولی تأثیرات عمیق این چالش به 
نظر ساده نمی رســند. هوای گرم تابستان و تفریحات 
تابســتانی گاهی باعث می شــود یادمان برود، خیلی 
رفتارها دلنشــین فرهنــگ ما نیســت. فرهنگی که 
کارکردهــای مختلفــی برایمــان دارد. کارکرد فردی 
فرهنگ معطوف به هویت بخشــی است؛ بدین معنا که 
فرهنگ عامل هویت بخشــی برای فرد اســت و او را از 
دیگــران متعلق به دیگر فرهنگ هــا متفاوت می کند. 
به عنوان نمونه، یک ژاپنــی خود را از یک ایرانی این 
گونه تمیز می دهد که وی متعلق به فرهنگ ژاپنی، با 
همه  عناصر مادی و غیرمادی آن، اســت و یک ایرانی 
متعلق به فرهنگ ایرانی است. بر همین اساس، دنیای 
پیرامون این دو فرد به دو نحوه  متفاوت درک می شود؛ 
چرا که مفاهیمی که این دو فرد با دو فرهنگ مختلف 
برای تفکر اســتفاده می کنند تحــت تأثیر دو فرهنگ 
مختلف اســت. مثاًل یک ایرانی ممکن اســت خود را 
متعلق به فرهنگ چندهزارساله و تمدن ایران باستان 
بداند؛ در خود شــجاعت ها و دلیری های هموطنانش 

در دفاع از کشــورش را ببیند؛ به خود افتخار کند که 
زبانش پارسی است و یا هزاران عنصر فرهنگی دیگری 
را مــد نظر قــرار دهد که باعث می شــود وی خود را 
متفاوت از فرد ژاپنی ببیند. پس کارکرد فردی فرهنگ 

هویت بخشی است.
*انسجام بخشی؛کارکرد اجتماعی فرهنگ

کارکرد جمعی و اجتماعی فرهنگ انسجام بخشــی 
اســت؛ بدین معنا کــه کنش های جمعــی برآمده از 
ارزش ها و باورهــا، بازتولیدکننده  انســجام اجتماعی 
هستند. به عنوان نمونه، سرود ملی کشور به عنوان یک 
عنصر فرهنگی عامل انسجام بخش بین افراد جامعه  به 
حســاب می آید یا مثاًل موفقیت های ورزشی در عرصه  
ملــی، چون صعود تیم ملی فوتبــال به جام جهانی یا 
قهرمانــی یک ایرانی در مســابقات وزنه برداری جهان 
را می تــوان مصادیقی از تعلق بــه عناصر فرهنگی ای 
دانست که کارکرد انسجام بخشی دارند. باورها، آیین ها 
و مراسم  مذهبی از دیگر مواردی از فرهنگ هستند که 
نقش انسجام بخشــی اجتماعی را بازی می کنند. البته 
واضح است که این کارکردها می توانند توأمان باشند؛ 
به طوری کــه باورها، ارزش هــا، هنجارها، تولیدات و 
نمادهــای فرهنگی یک جامعه، هــم در عرصه  فردی 
و هم در عرصه  اجتماعی، کاربرد داشــته باشــند. به 
عنوان مثال، دیزی بــه عنوان یک غذای اصیل ایرانی 
و عنصری از فرهنگ جامعــه  ایرانی می تواند در عین 
حال که نقشــی در هویت بخشی فردی بازی می کند، 

عهده دار انسجام بخشی اجتماعی نیز باشد.
فرهنگ آنقدر تعابیرش می تواند ظریف و ریزبینانه 
باشــد که گاه اصال به چشم نیاید و گاه آنقدر وسیع و 
پرگســتره که تمامی جامعه و مردمش را دربرگیرد. و 
همین اســت که یک رفتار کوچک و کامال بی اهمیت 
می توانــد روی فرهنگ یک جامعه تأثیرگذار باشــد. 
وقتی گرمای هوا مسافران را با خود به شهر خوش آب 
و هوای همدان می آورد، وقتی پوشــش ها با گرایش به 
تابستانی شدن، تغییر می یابند، وقتی تفریحات شکل 
و بوی تابســتانی می گیرند به نظر می رســد، فرهنگ 
تابســتانی برای مردم باید آنقدر جاافتاده باشــد که با 

گرما دچار هجمه نشود.
*فرهنگ ما فصلی نیست، همیشگی است

همه چیز می تواند از همین جا شروع شود، گرمایی 
که دیگر تحملــی برای برخی نمی گذارد تا یادشــان 
بماند، شــهر ما و مردم ما فرهنگ و آیین و رســوم و 
اعتقاداتشان فصلی نیست، همیشگی است، قلبی است 
و باید به آن احترام گذاشت در هر حالتی، چه تابستان 
باشد و گرما طاقت فرسا و چه پاییز و بهار و زمستان.

ذهن ما اگر آماده باشد و خودش را مجهز به دانایی 
و آگاهی کرده باشــد، می تواند جلوی رفتارهای خارج 
از عرف و فرهنگمان بایســتد. مــا خودمان می توانیم 
حافظــان فرهنگمان باشــیم. فرهنگی که ریشــه در 
دین و آیین ما دارد. گاهی بی تفاوت می شــویم چون 
نمی دانیــم ضربه ای کــه به آرامی به تــن فرهنگمان 
می خورد همچون سمی مهلک ریشه هایمان را تهدید 

می نماید.
*گرمازدگی های فرهنگی

ما اگر بدانیم هویت و اصالت و تاریخ و ریشه هایمان، 
میــان همین روزهــای تابســتانی، در البالی همین 
زندگی های ســاده و روزمره مان دارد نفس می کشد، 
برایمان مهم می شــود ایستادن جلوی رفتارهای غلط. 

برایمان مهم می شود این گرمازدگی های فرهنگی.
کودک من و شــما نگاه می کننــد به این تابلوهای 
نامأنوس و ناهنجار خیابانی. نگاه می کنند و به نظرشان 
عادی می شود دیدن افرادی که برایشان اهمیت ندارد 
باورهای یک جامعه. شــاید به کار بردن بعضی واژه ها 
مانند بدحجاب، بی حجاب یا... برایمان ســخت باشد، 
همــان گونه که برای من نگارنده دشــوار اســت، اما 
واقعیت تلخی است که این روزها گریبان جامعه ما را 
گرفته است و انگار از همه بیشتر خودمان باید برای از 
بیــن بردن و حل کردنش انرژی بگذاریم و وقت صرف 
کنیم. و تنها راهی که به نظر اثربخش می رسد، انتشار 
دانایی اســت. ما اگر از خودمان شروع کنیم دانایی و 

آگاهی را، می توانیم انتقال دهنده آن باشیم.
بدانیم کــه فردی که بی هویت و بی تفکر و پوچ و 
ظاهر پرست به ســمت خالی شدن از اندیشه و ایمان 
می رود، به بیراهه کشیده می شود. به خارزاری که آفت 

هایش از درون می خوردند ذهن آدم ها را.
ما اگر بتوانیم باورهایمان را آنگونه که نسل نو درک 
می کنند به آنها یاد دهیم، نه تنها با حرف بلکه با رفتار 
و کردارمان، می توانیم راهگشــا باشیم. و تنها راه برای 
رســیدن به این هدف مطالعه و دانایی و شــناخت و 

آگاهی است.
با بدحجابی، و چنین  * اکثریت مردم جامعه 

رفتارهایی مخالف اند
اکثریــت مــردم جامعه بــا بدحجابــی، و چنین 
رفتارهایــی مخالف اند و متفق القولند که نمی خواهند 
خودشــان و خانواده شان شــاهد چنین صحنه هایی 
در جامعه باشــند. اما گاه راه ابرازش را بلد نیســتند، 
نمی داننــد چگونه رفتار کنند، چــه بگویند. از حرف 
هایشــان چنیــن برمی آید کــه زبان خیلــی از این 
بدحجاب ها را نمی شناســند و نمی توانند رویشان اثر 

گذار باشند بنابراین کاری به کارشان ندارند.
اما خیلی ها هم در این میان نقش مؤثری داشــته 
اند و توانســته اند با برخورد و کالم و رفتارشان نقشی 

هدایت گر ایفا کنند.
در پایــان برخی از این جمله هــا و نظر ها را که در 

گفتگوهای مردمی ثبت کرده ایم، برایتان می آوریم.
*من رفتم به دخترهایی که در پارک نشسته بودند 
تذکر دادم اما با برخورد خیلی بدی مواجه شــدم، و از 
آن به بعد دیگر این کار را نکردم. چون دختر کوچکم 
خیلی از حرف های آنها ناراحت شد و به من گفت چرا 

با این دخترها حرف زدی.
*مــن کاری به کارشــان نــدارم، خودشــان باید 
شعور داشــته باشند و بفهمند که چنین سر و وضع و 

لباس هایی مناسب خیابان و کوچه نیست.
*وقتی به این جوان ها می گویی چرا ســر و وضعت 
این است می گویند دلمان به همین کارها خوش است 

دیگر، این را هم انجام ندهیم؟!
*مــن با رفتار و حرف هایم توانســتم روی پســر 
همســایه مان تأثیر بگذارم، طــوری که پدر و مادرش 
از من تشــکر کردند و ما باهم رفت و آمد صمیمانه ای 
پیــدا کرده ایم و گاهی برای دید و بازدید به منزل هم 
می رویم. توی راه با او هم کالم می شدم و چون خودم 
اهل مطالعه هســتم خیلی خوب می توانستم ذهن او 
را بخوانم و از حرف هایش طوری اســتفاده کنم که با 
زبان خودش به راه بیاورمش. چندوقتی اســت حتی با 
من به مســجد می آید و به قول مــادرش از این رو به 
آن رو شــده. من خیلی از کاری که کرده ام خوشحالم 
و امیدوارم مردم در قبال هم احساس مسؤولیت کنند 
و برای هم وقت بگذارند. مــا همه باهم داریم زندگی 

می کنیم و باید به فکر هم باشیم.
*با دعوا و برخورد بد نمی شــود جلوی مشــکالت 
فرهنگــی را گرفت، باید ریشــه ای کار کرد، باید یک 
رفتاری که غلط اســت، ریشه ای اصالح شود وگرنه به 
زور کار بدتر و ســخت تر می شود. من همیشه با روی 
خــوش به دیگران تذکر می دهم ولی فکر می کنم باید 

بیشتر کار کنیم روی این موضوع.
*چشم اندازهای زیبای زندگی

درک اهمیت پاسداری از فرهنگ اولین گامی است 
که باید همه ما به آن دســت یابیم و بدانیم که نباید 
ســاده از کنارش گذر کنیم. شناخت روش های انجام 
این کار نیز گام بعدی برای تک تک ماســت. مایی که 
عضوی از این جامعه بزرگ و ریشــه داریم. نباید فقط 
منتظر کارهای دیگران باشــیم و وظیفه و مســؤولیت 
خودمان را از یــاد ببریم. گرچه درایــن میان باید از 
مســوولین و نهادهای مرتبط نیز مطالبه گر باشــیم و 
توقع داشــته باشیم که در جایگاه خودشان کارشان را 

به درستی انجام دهند.
اما اینکه مسؤولیت را از شانه خودمان به روی دوش 
دیگری بگذاریم، این کار اشــتباه است و ما همه باید 

به فکر زیبا کردن چشم اندازهای زندگیمان باشیم.

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: شــریعتی در 
روحی  مانند  دارد،  داســتان حضور  جای  جای 
است که در متن جریان پیدا کرده است. شریعتی 
ندایش سامان را بیدار کرده است. اما چه بیدار 

شدنی.
محمدامین سرخی، نویسنده، در خبرگزاری تسنیم 
در یادداشــتی به برخی از ویژگی های »سایه های باغ 
ملی«، اثر محســن هجری اشــاره کرده اســت. رمان 
»ســایه های باغ ملی« را که در ژانر کتاب های تاریخی 
و سیاســی تعریف می شود، برای گروه سنی بزرگسال 
نوشــته شده است. داستان این اثر مربوط به سال های 
49 تا 52 است. داســتان همزمان با تحوالت سیاسی 
در ایران، فعالیت های حسینیه ارشد و فعالیت های ملی 
که علیه رژیم در جریان بود، شــکل گرفته است. متن 

کامل یادداشت را می توانید در ادامه بخوانید:
رنــگ نارنجی مزیــن به تنه چند درخــت به همراه 
مجسمه ای که یادآور مقتل سهراب است، تصویر جلد این 
کتاب اســت. غم، غصه، دلهره و اضطراب از جلد کتاب 
سرازیر اســت. مانند هر ایرانی که عاشق تراژدی است و 
عرفانی ترین و عاشقانه ترین لحظاتش مقاتل است، تصویر 
جلد خیلی هم بد به حساب نمی آید. دلم می خواهد جلد را 
صدها سال نگاه کنم و صدها سال زار بزنم از تراژدی های 
سخت و سنگینی که این ملت و این کشور متحمل شده 
است. اتفاقات ناگواری که ای کاش در حافظه تاریخی اش 
همــواره بماند و تجربــه اش و تلخی تکــرارش همواره 
برایش حاضر باشــد. اما برای مثل منی که همه امور را 
به ایمان شــخص و آنچه بــاور دارد ارتباط می دهم، این 
کتاب با طراحی روی جلدش دقیقاً می خواهد بگوید که 
آی مردم! ما همان هایی هســتیم که اسطوره ذهنی مان، 
نه فقط شکســت فرزند از پدر که قتل توسط اوست. آی 
مردم بدانید و آگاه باشــید که سنت ما همواره پیشروی 
و تجددمان را به باد تمســخر گرفته است و در آخر آن 
را از بین برده اســت )حال یا واقعاً حذف کرده اســت یا 
طوری مورد استحاله قرارگرفته است که دیگر آن نیست( 
آی مــردم بدانید که ما ملت گریه و مویه بر ســهرابیم. 
ســهرابی که از فرماندهان سپاه توران شده بود، سهرابی 
که بدنبال پدر بود، سهرابی که جوان بود، سهرابی که... ای 
ســهراب! کجایی تا ببینی قرن ها بعد، باز هم جوانان این 
مرز و بوم بوســیله پیران شان محدود شده اند؛ نه محدود 
که معدوم شده اند. از تحرکات مشروطه خواهی و استقالل 
نفت گرفته تا تصمیم بــه آزادی های اجتماعی و فکری. 
این ملت سنت زده اســت. این ملت جشن 2500 ساله 
برگزار می کند امــا برای اجرای بهتر آن خون فرزندانش 
را می ریزد. این ملت با پســران قوی و زورمندش مشکل 
دارد. جوانانی که به دنبال هویت اصلی خود، سنت دیرینه 
و زادگاه اندیشه خود، به دنبال ریشه و اصل خود می گردند 
اما به دست همین ریشه خفه می شوند و از بین می روند. 
شهدای مسیر انقالب و احیای ارزش های انسانی در ایران 
از سربداران ســبزوار تا شــهدای دهه 50 شاهدان این 

اتفاق اند.
پرچانگی را کنار بگذارم و به ســراغ کتاب بروم. اما 
چه می شود کرد با این داغ دل؟ شریعتی نهیب می زند 
که مراقب باشــید. نه به اُملیســم دچار شوید و نه به 
فکلیســم، به دنبال ایده ســوم باشید. شاید منظورش 

ایده اســالمی بوده. کتاب حول شــریعتی است، حول 
ایده سوم است، حول حیات انقالبی از نوع اسالمی آن 
است. کتاب به دنبال نشان دادن راه خروج از املیسم و 
فکلیســم، به کویر می رسد. و این کویر چقدر شبیه به 
کویر شریعتی است. کتاب نسخه امثال مصدق را پس 
از کوتای 2٨ مرداد، توده ای ها را هم با خیانت و خالی 
کردن پشت مصدق در ماجرای ملی کردن صنعت نفت 
پیچیده بود. مذهبی ها مانده بودند و گروه های چریکی. 
جوان آرمانگرایی که دیپلمش را گرفته و برای رشــته 
دانشــگاه جامعه شناســی را انتخاب می کند. عشقش 
شریعتی اســت و دقیقه های زندگی اش را با او سپری 
می کند. پدرش سیاســی زخم خورده ای اســت که به 
کناری خزیده است. تنها حرفی که با او دارد این است 
که مراقب باشد سرخورده نشود و مطمئن شود که آیا 
برای شــریعتی شدن یا به شــریعتی شبیه شدن باید 

رشته جامعه شناسی خواند یا خیر.
ســامان یک دنده تر از این حرف هاست و می رود برای 
جامعه شناســی دانشــگاه تهران. حدود سال 46 است 
و مــردم ماجرای 15 خــرداد 42 را رقــم زده اند و امام 
خمینی)ره( نیز تبعید شده است. سامان عشق حسینیه 
ارشــاد دارد، اما حسینیه به عللی نامشخص بسته است. 
سامان جوان پرشوری است، دور از ذهن نیست که نسبت 
به آرمان های چپ ها گرایش نشان دهد. سامان می رود. به 
مانند همه زمانها هر رفتنی را بازگشتی است و هر آمدنی 
را رفتنی. ســامان اما به آن مقصدش عالقه مند است. به 

شریعتی، به آرمان، به انسان عالقه مند است و درد دارد.
مرد را دردی اگر باشد خوش است

درد بی دردی دوایش آتش است
شــریعتی در جای جای داستان حضور دارد، مانند 
روحی اســت که در متــن جریان پیدا کرده اســت. 
شــریعتی ندایش ســامان را بیدار کرده است. اما چه 
بیدار شــدنی! گنگ اســت اینکه تو آن فــرد بیداری 
هســتی که بقیه به خواب دعوتــش می کنند یا تو آن 
خوابی که دیگران به بیداری؟ منگ می شوی. به ناگاه 
به آخریــن نقطه اتکای خودت رجوع می کنی. فارغ از 
زمــان و مکان و معنا می شــوی و می یابی تو باید آن 
بیدار بشــوی. نمی دانم با خود چه فکــر می کنید اما 
گاهی احساس می کنم شــریعتی "شازده کوچولوی" 
ایران است. شریعتی ندای بازگشت به خویشتن است. 
شریعتی همانی اســت که ممکن است امری را کاماًل 

به خطا رفته باشــد، اما دغدغه اش، میل به اصالحش، 
امیدش به آینده انســان را به شوق وا می دارد. سامان 
نیز از این موضوع مســتثنی نیست. ورودش به تهران 
همراه اســت با آشــنایی با افرادی از طیف های کاماًل 
متفاوت اما با یک وجه اشــتراک، آینده هرچه هست 

باید بهتر از امروز باشد.
اتاق خوابگاهش چهار نفره اســت. یکی شان سامان 
است که فرایند رشــدش را در طول داستان مشاهده 
می کنید. دومی ســعید است از اهواز. خون گرم است و 
سنگر آخر بچه های اتاق. بی طرف است و به نوعی داور. 
همواره ســوت پایان بحث ها را می نوازد و بچه ها را به 
شــام یا ناهار یا عصرانه دعوت می کند. سومی محمود 
است. از اهالی یزد. گرایش های اسالمی دارد و به نوعی 
داعی به تغییرات اسالمی است. چهارمی اردشیر است. 
منظم و دقیق و بســیار اهل مطالعه. چپ است. سبیل 

بلند کرده است و دغدغه کارگر و مردم دارد.
دانشکده، دانشــکده جامعه شناسی دانشگاه تهران 
اســت؛ لذا حتی اگر با تعصب و یک دندگی وارد شوی، 
نمی توانی بدون شنیدن حرف های طرف مقابل خارج 
شــوی. ســامان در گیرودار صحبت هــای طیف های 
مختلــف، همــواره منطبق بر مطالــب و صحبت های 
عزیــزش رفتار می کند. او همواره پایبند به شــریعتی 
اســت و هرکس، حتی ناآشناها به شریعتی، بوی او را 
از او می شنوند. در مباحثات سعی دارد نقش ایده سوم 
را بازی کند؛ نه چپ و نه راســت. ایده ســومی که نه 
فکلیسم باشد و نه املیسم بنامند. شاید به ایده ایجابی 
نرسیده باشد اما می داند که "الیمین و الشمال مضله، و 
الصراط الوسطی هی الجاده". تنهایی مشخصه اوست. 
نه گروهی دارد و نــه جناحی. نه نظامی دارد نه دار و 
دســته ای. عده ای که خودجوش و با سرمایه خویشتن 
بــه کار افتاده اند و فعالیــت می کنند. تنها جریانی که 
بصورت نظام مند در حال فعالیت ذیل شــریعتی است، 

دستگاه امنیت ملی یعنی ساواک است.
سامان در این آمدوشــدها با خانمی آشنا می شود. 
دختری چریک از خانواده ای که نظام فکری شان تماماً 
چپ اســت. شــریعتی را تهی می داند. بدون راه حل 
می دانــد. دارای دعاوی پوچ. بحث شــان باال می گیرد. 
مهری اولین بار ســامان را به حســینیه ارشاد می برد. 
در اتوبوســی دوطبقه با منظره ای هیجان انگیز از شهر. 
دوتایی پای سخنرانی دکتر می نشینند. مهری سامان 

را به خانه شان دعوت می کند. مهندس عالیخانی، پدر 
مهری، به گونه ای با ســامان گرم می گیرد و خوش و 
بش می کند که ســامان با او احساس راحتی می کند. 
سامان حرف ها را شنیده اســت، جواب هایش را داده 
اســت، مهندس عالیخانی مانند پــدری مهربان با او 
صحبت کرده است. همه با او گرم گرفته اند. اما سامان 
همچنان ناراحت اســت و احساس درماندگی می کند. 
چرا؟ چون در بحث ها کم آورده باشــد یا شــریعتی را 
عقیم یافته باشــد، نه. ســامان منتظر نامه ای است از 
حضرت دوســت. منتظر پاسخی است از محل تجمیع 
هم و غــم اش. از کانون محبتش. از گرمابخش قلبش. 
امید زندگی اش و آن کسی که غم تهران رفتنش برای 
دوری از اوست و شادی نیشابور آمدنش برای اوست. او 

منتظر پاسخ نامه اش از طرف نسرین است.
نسرین این دختر ساده شهرستانی که محدودیت های 
زندگی در محیــط مذهبی او را از رفتن به دانشــگاه و 
محیط های بیرون منع کرده اســت، شده است معشوقه 
ســامان دانشــگاه رفته جامعه شناســی خوانده طرفدار 
شــریعتی. روابط بین این دو از نقاط جذاب و پراحساس 
کتاب اســت، تعریف کردن ماجرای عشق و عاشقی پسر 
خانواده و میانجیگیری های همیشگی خواهرها همراه با 
مشاوره های مادرانه شان، تاب و تب پیغام و پسغام ها و... 
حتماً باید از کتاب خواند و خود را در آن شــرایط فرض 

کرد تا هیجان آن لحظات برای انسان تداعی شود.
لحــن کتاب در توصیف ضعیف اســت امــا وقایع را 
خوب بازگو کرده اســت. جمالت خبری است و آکنده از 
کدواره هایی که ذهن خواننده باید کنار هم بچسباند. متن 
به مراتب می توانست احساسی تر و داغ تر باشد. شاید اگر 
لحن کتاب تند می شــد و آرامش همیشگی اش را مثل 
تعقیب و گریز محمود می داشــت متن بهتری می شد. 
بله، تعقیب و گریز از دست ساواک که از حسینیه ارشاد 
شــروع شد و تا لواسان کشید. سامان فقط برای شنیدن 
سخنرانی شــریعتی رفته بود، اما دوست قدیمی یزدی 
خــودش محمود را دید. کمی که باهم قدم زدند متوجه 
شدند که در حال تعقیب هستند و شروع به فرار کردند. 
این اتفاق آیا ارزش بدنام شدن و رفتن در لیست ساواک را 
داشت؟ قیمت و ارزش نسرین و مهری چطور؟ به پای این 
رفاقت و مرام خرج کردن می رسید؟ اگر به خاطر همین 
ســالم و علیک با عنوان همدستی با آشوبگران دستگیر 
می شــد، چه باید می کرد؟ ارزش و معنی حیات در این 
شــرایط چگونه می شــود؟ آیا مرگ برای حقیقت و در 
راســتای آرمان به حساب می آید یا از بین رفتنی ناچیز؟ 
سامان چه می کند؟ فرار می کند یا خداحافظی؟ نسرین 
را تنها می گذارد و به امور به اصطالح انقالبی می رسد؟ با 

مهری هم پیمان می شود یا نه؟
همه تنهایی ها و سختی های مسیر را کنار بگذاریم 
زیــرا برای آرمان و هدف هســتند و آدمی به آرمانش 
زنده اســت. اگر دستگیر شود و شــریعتی آزاد باشد، 
با چالش آزاد بودن شــریعتی چه کند؟ او بود که این 
افکار را در ذهن او بیدار کرد و آرامش و بی خیالی را از 
او گرفــت. او که خود عامل و زنده کننده این امور بود 
چرا همانند دیگر انقالبیون و معترضان در بند ساواک 
یا تحت شکنجه او نیست؟ سامان این شک و دودلی را 

چگونه حل کند؟ شاید باید سر به کویر نهد....

تنفس هویت و اصالت و ریشه هایمان، میان همین روزهای تابستانی

گرمازدگیفرهنگیراجدیبگیریم
خنکای دلنشین آگاهی و دانایی در مرداد داغ

طرحی از مقتل سهراب



با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم
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یعنیمردمساالریدینی

هگمتانــه، گروه فرهنگــی: درس مهم 
دیگری كه وجود دارد، این است كه حکومت 
)ارواحنافداه(  موعود  مهدی  حضرت  آینده 
یك حکومــت مردمِی به تمام معناســت. 
مردمی یعنی چــه؟ یعنی متکی به ایمانها و 
اراده ها و بازوان مردم است. امام زمان، تنها 
دنیا را پر از عدل و داد نمی كند؛ امام زمان 
از آحاد مؤمن مردم و با تکیه به آنهاست كه 
بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم استقرار 
می بخشد و یك حکومت صد درصد مردمی 
با  اما این حکومت مردمی  تشکیل می دهد؛ 
حکومتهای مدعی مردمی بودن و دمکراسی 
در دنیای امروز از زمین تا آســمان تفاوت 

دارد.
آنچــه امــروز در دنیــا اســم دمکراســی و 
مــردم ســاالری را روی آن گذاشــته اند، همان 
دیکتاتوریهای قدیمی است که لباس جدید بر تن 
کرده اســت؛ یعنی دیکتاتوری گروهها. اگر رقابت 
هم وجود دارد، رقابت بین گروههاست و مردم در 

این میان هیچ کاره اند.
یک گروه به قدرت دســت پیدا می کنند و در 
ســایه قدرت سیاسی که همه زمامهای امور را در 
کشــور در اختیار او می گذارد و با سوءاستفاده از 
این قدرت، ثروت و پول و ســرمایه را به نفع خود 
گردآوری می کند و آنها را در راه به دست آوردن 
دوباره قدرت مصرف می کند. دمکراسی های امروز 
دنیــا بر پایه تبلیغات دروغ و فریبنده و مســحور 

کردن چشمها و دلهاست.
امروز در دنیا هرجا شعار دمکراسی می دهند، 
شــما ببینید بــرای تبلیغات نامزدهای ریاســت 
جمهوری و یا نمایندگان مجلس چه کار می کنند. 
پول خرج می کنند. دمکراسی در پنجه اقتدار پول 
اسیر است. مردم ساالری امام زمان – یعنی مردم 
ســاالری دینی – با این روش، بــه کلّی متفاوت 

است.
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اقشار 
مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصالی تهران 
81/7/30

رسولا...)ص(بهامیرالمؤمنین)ع(فرمود:

ایعلیهیچفقریبدترازجهالت
نیستوهیچمالیسودمندتر

ازعقلنیست.
کافی،ج1،ص25

کجاست یار  آرامگه  سحر  نسیم  کجاستای  عیار  کش  عاشق  هم  آن  منزل 

شیپ رد  ایمن  وادی  ره  و  است  اتر  کجاستشب  ر  دیدا موعد  کجا  طور  آتش 

دارد خرابی  نقش  جهان  هب  آمد  هک  کجاستره  هشیار  هک  بگودیی  خرابات  رد 

کجاستآن کس است اهل بشارت هک اشارت داند اسرار  محرم  بسی  هست  نکته اه 

کو مشکین  سلسله  آن  شد  دیواهن  کجاستعقل  ر  دلدا اربوی  گرفت  گوهش  ما  ز  دل 

ولی مهیاست  می جمله  و  مطرب  و  کجاستساقی  یار  نشود  مهیا  یار  بی  عیش 

مرنج دره  چمن  رد  خزان  باد  از  کجاستحافظ  خار  بی  گل  بفرما  معقول  فکر 
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4 قیمـت هر گرم طال , 0 2 6 , 0 0 0
41,440,000 قیمت تمام سکه
22,980,000 قیمت نیم سکه
14,890,000 قیمت ربع سکه

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

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

122,000دالر 
139,480یورو 
150,310پوند 
17,510یوان

21,080لیر ترکیه

روز مسابقاتکشتیفرنگیاپنجواناناستانهمدانعکس 

آموزههایمحمدیبرایشهروندقرآنی

بهتراستبرایخوردنگوشتازخود
مهلتبگیرمتاازشمانسیهببرم

هگمتانــه، گــروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســت: به 
تحقیق انســان حریص و کم طاقت است، هنگامی که بدی به 
او می رســد بی تابی می کند و وقتی خوبی به او می رسد مانع 

دیگران می شود.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: آدم حریص، فقیر 

است هرچند مالک تمام دنیا شود.
حکایت:  ابوحازم از جلو مغازه قصابی می گذشت که دارای 
گوشــت های خوبی بود قصاب چون ابوحــازم را دید صدا زد 
بیایید مقداری از این گوشــت باکیفیت ببرید برای منزل. وی 
گفــت: در حال حاضر پول برای خرید گوشــت ندارم. قصاب 
گفت: اشکال ندارد به صورت نسیه ببرید. حازم گفت: نه اگر از 
خودم برای خوردن گوشــت مهلت بگیرم بهتر از این است که 

شما به من فرمان و مهلت بدهی.
قناعت توانگر کند مرد را

خبر کن حریص جهانگرد را

کاریکلماتور

ازتیرتامرداد

هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: کاریکلماتــور حاصــل پیونــد 
»کاریکاتور« و »کلمه« اســت.کاریکلماتور نثر است، بازی زبانی 
دارد تا بتواند گفتنی ها را دیدنی کند و با تصویرســازی اش طنز 
بســازد. کاریکلماتور از نظر معنایی، صراحت دارد. کاریکلماتور از 
چند معنایی واژه ها سود می برد. کاریکلماتور، معموال از بدیهیات 
و روزمره ها و دم دستی هاست. سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان 
یک ژانر ندارد. اما می شــود نمونه هایی در نثر و نظم پیدا کرد. در 
این بخش کاریکلماتورهایی از مصطفی پیریه شــاعر و نویســنده 

همدانی آورده شده است.
هنگامی كه گل به خودی زد، شکوفه هایش ریخت.

كفشدوزک كفش های هزارپا را پایش كرد.
مورچه درختی از درخت آرزوهایش باال رفت.

از تیر تا مرداد، به اندازه یك تیر فاصله بود.
نمك نشناس، مزه شوری را از یاد برده بود.

وصیتشهیدعلیمهری

حال زمان حمله به دشمن مزدور است
این  كجای  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
خاک بودی، زیر كدام آسمان، آن لحظه 
كه این كلمات از قلب پرشــورت جاری 
آماج  و  كدام خمپاره  آتش  زیر  می شد؟ 
كدام گلوله برایم نوشتی حرف هایت را؟ 
تمام وجودت  با  چه حالی داشتی وقتی 
جانت را گذاشــته بودی البه الی واژگان 
پرپر و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق های گلگون، از جوانه های روییده 
در خاک های تفدیده. تو می نوشــتی و 
امروز منم كه می خوانمش، منم كه صدای 
تو شــده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــتی و امروز ماییم كه كلمات 
تو را فریادیم، چشــم هایت را بیداریم و 

دستانت را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

»گمــان مبریــد آنــان کــه در راه خدا 
کشته می شــوند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد 

پروردگار خویش روزی می خورند«.

با درود و ســالم به رهبــر عزیزمان امام 
خمینی کــه ما را از دریــای ظلمت رهایی 
بخشــید و بــه دریاهای نور و نعمت ســوق 
داد. اگــر امام قیام نکرده بود ما هنوز هم در 

ظلمت ها به سر می بردیم.
با امید بر اینکه با توسل به خداوند متعال 
بتوانیم تمام دشمنان اســالم و مسلمین را 
از کشورمان و ســرزمین های اسالمی خارج 
کنیم، این یکی از ظایف هر مســلمان است 
کــه اگر به وطنش تجاوز شــد در مقابل هر 
تجاوزگر بایســتد و تا آخریــن قطره خون 
خود مبــارزه کند و نیروهــای متجاوز را از 
کشــور خارج کنند. اکنون زمانی فرا رسیده 
که با یــورش به متجاوزان عراقی که از هیچ 
گونه عمل غیراســالمی و غیرانسانی مضایقه 
نمی کنند نشان دهیم که دین خدا یعنی چه.

حال زمان حمله بر دشمن مزدور است که 
هر آن ممکن است این عملیات صورت گیرد 
و نمی دانیم که سرنوشت چه خواهد شد؟ آیا 

با این حمالت زنده به کاشانه ام بازمی گردم؟ 
یا اینکه به لقای پروردگار می شتابم؟ در هر 
صورت هر دو برای ما ســعادت و کامیابی را 
در بر دارد و این یکی از مزیت هایی است که 
با کشته شدن به در راه خدا به دست می آید 
در حالی که هالک شــدن و غضب الهی در 

انتظار دشمن است.
پدرجان ســر نمازهایت مــرا دعا کن تا 
شــاید خداوند از گناهانم درگذرد. پدرجان 
سرپرســتی خانواده اینجانب به عهده شما و 
همسرم است، امیدوارم فرزندانم را آنگونه که 
الیق اسالم باشــند تربیت کنی و از خداوند 

می خواهم که شما را توفیق دهد، ان شاءا....
مهاجر کســی اســت که از گناهان هجر 
کنــد. پدر جان! خداونــد از مؤمنان جانها و 
اموالشــان را خریداری می کند و در برابرش 
بهشــت به آنها می بخشد. ســفارش من به 
برادران و خواهــران پیروی از امام و خدمت 

به اسالم عزیز است.

هگمتانه، گروه فرهنگی: صنایع دستی ما 
بی تردید تولید فاخر ملی محسوب می شوند. 
محصوالتی که عالوه بر نفع اقتصادی، هویت 
و ریشــه و فرهنــگ ما را حفــظ می کنند. 
گاهی این دست ساخته ها و دست بافته های 
ارزشــمند را فرامــوش می کنیــم و یادمان 
می رود چه اعتباری در تار و پودشــان برای 

تک تک مردم این سرزمین به همراه دارند.
با زنده نگه داشــتن ایــن هنرهای کهن 
و حمایت از هنرمنــدان فعال در این عرصه 
می توان تولید ملــی را حمایت کرد و باعث 

رونق تولید شد.
یکی از صنایع دســتی تزیینی- کاربُردی 
ایران "ِمتکازین بافی" نــام دارد. ِمتکازین، در 
حقیقت نوعی گلیمچه است که محل تولید آن 

روستای ِمتکازین از توابع استان مازندران است.
این دســتبافته بر روی دســتگاه نساجی 
سنتی بافته می شود، تار آن از نخ پنبه ای پَرک 
و پُرتاب اســت و پود آن برای زمینه، معموالً 
پشم قرمز یا سرمه ای است که به همراه نخ های 
سفید و یا دیگر رنگها، نقوش هندسی را بر روی 
آن نقش اندازی می نمایند. ابعاد آن 70×110 
الی 70×200سانتی متر بوده و بافت نقوش به 
وسیله پود گذاری اضافی ایجاد می گردد. از این 
گلیمچه به عنوان زیرانداز و گاه روکش پشتی 
اســتفاده می نمایند. گویا وجه تسمیه آن، این 
بوده که برای ُمَتکای زین اسب استفاده می شده 
و به گویش محلی به این نام خوانده شــده و 
روســتای محل بافت نیز به همان نام شهرت 
یافته اســت. نقوش گلیــم و گلیمچه منطقه 
»متکازین« به طریق ســینه به سینه انتقال 
یافته و از نقشه برای بافت آن استفاده نشده و 
همه طرحها به صورت ذهنی به اجرا در می آید.

در این دست بافته نقوش ساده و اشکال 
هندســی مربع و لوزی در متن و مرکز اجرا 
می شود و هر کدام اسامی خاصی دارد که از 
محیط زندگی و شرایط اقلیمی اقتباس شده 
است. اسامی گلها و نقوش به نام »طیاره گل، 
پنجوک )شبیه به پای مرغ(، چپ پیچ پیاله، 
چهاربرج، آفتاب تیره، منقلی، چنگلی، الله، 
خشــتی و دازداری« است که هم در حاشیه 
و هم در متن گلیم حضور دارند. اندازه گلیم 
»متکازین« از نظر طولی قابل افزایش است، 
امــا عرض آن از یک متــر فراتر نمی رود، به 
گونــه ای که طول این گلیــم تا 40 متر هم 
بافته شده است. روش نگهداری آن حفاظت 
از بید،رطوبت مداوم، حرارت و آتش، اشــعه 
مستقیم و مداوم خورشید، سفید کننده های 
شــیمیایی و اشیای نوک تیز و بُّرنده است و 
با آب ولرم و صابون و شوینده های معمولی و 

غیر اسیدی قابل شستن است.
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