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آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ایی
بدینوسیله به اطالع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید و توزیع و پخش آسفالت می رساند اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
همدان پیرو مجوز شــماره 738160 /98 مورخ 30 /7 /98 کمیســیون معامالت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان در نظر دارد 
نســبت به آســفالت قسمتی از بلوار 75 متری سید الشهدا )باغ بهشــت همدان ( طبق نقشه پیوست اقدام نماید . لذا از کلیه افراد حقیقی و 

حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آورد در این مناقصه شرکت نمایند . 
خالصه شرایط شرکت در مناقصه : 

1- ارائه ســپرده شــرکت در مناقصه با واریز مبلغ ســپرده) دویســت میلیون ریال (یا ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر با مراجعه به واحد 
حســابداری –اوقاف جهت اخذ فیش واریزی توســط شخص متقاضی و یا نماینده قانونی وی و تحویل فرم شرکت در مناقصه  با مدارک الزم 

به ادرس: همدان – بلوار مدنی  ابتدای محوطه آقا جانی بیگ ،اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان ،طبقه دوم ،واحد حسابداری  
2- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و یا بعد از تاریخ مندرج در آگهی ارائه شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد . 

3- کمیسیون معامالتی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله  مختار است . 
4- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه برنده اول هر گاه پس از ابالغ قانونی ظرف مدت سه روز حاضر به انعقاد پیمان نباشد به نفع این اداره 
ضبــط خواهد شــد . و در خصوص نفر دوم در صورت عدم اختالف بیش از 5 درصد با نفــر اول برنده مناقصه  نیز در صورت ابالغ این اداره 

بدین نحو عمل خواهد شد .
5- سپرده شرکت کنندگان در مناقصه که برنده نشده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته مسترد می گردد . 

6- کلیه مدارک می بایست با قید عنوان مناقصه روی پاکت تا مهلت مقرر )پایان وقت اداری مورخ 2 /9 /98 ( به آدرس همدان– بلوار 
مدنی محوطه آقا جانی بیگ  واحد دبیرخانه اداره اوقاف شهرستان همدان در طبقه اول تحویل و رسید دریافت نمایند . 

7- کلیه هزینه های مربوط به آگهی ها  و آزمایشگاه به عهده برنده مناقصه می باشد . 
8- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح باشند . و کارخانه تولید آسفالت  می بایستی در حومه شهر همدان 

و حداقل دارای نمره 65 )کیفیت ( از استانداری همدان باشد . 
9-  به این قراردا د پیش پرداخت تعلق نمی گیرد . 

10 -قیمت ذکر شده در استعالم شامل تولید آسفالت ، قیر پاشی و توزیع و پخش بوسیله دستگاههای مخصوص پخش آسفالت )فینیشر 
، غلطک  ، قیر و قیر پاش و ... ( به طورکامل از صفر تا صد تحویل با تأئید نهایی آزمایشگاه بر عهده فروشنده می باشد . 

11 -نشانی : آدرس همدان – بلوار مدنی محوطه آقا جانی بیگ   شماره تماس 32533091 -الی 32533095
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نمره 65 )کارخانه 

آسفالت (
از مراجع ذی صالح  

* آخرین مهلت ارسال مدارک شرکت در مناقصه پایان وقت اداره مورخ 2 /98/9
* زمان و محل بازگشایی پاکت ها 3 /9 /98 ســاعت 10 صبح در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان 

خواهد بود و حضور شرکت کنندگان یا نماینده قانونی آنها در جلسه کمیسیون بازگشایی بالمانع میباشد. 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان 

شماره م الف 1233

نوبت دوم

522
خطیب جمعه همدان خواستار 
حل مشکالت مردم

استاند ار د ر ستاد  اقتصاد  مقاومتی همد ان:

اختصاص 320 میلیارد  تومان به راه آهن 
همد ان- سنند ج

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همد ان اعالم کرد :

شهرد اری برای حمایت از استارت آپ ها، 
مرکز نوآوری راه اند ازی کند 

 گزارش می د هد :

افزایشکاغذهایدورریزبارونقفعالیتمدرسهها
فرهنگ سازی د ر تفکیک کاغذ از زباله ضروری است

7

د ولت نرخ جد ید  بنزین
 را اعالم کرد 

آغاز سهمیه بند ی بنزین همراه با افزایش یارانه ها
روحانی: افزایش نرخ بنزین به نفع مرد م است

15 هزار کارت سوخت د ر »باجه معطله« پست همد ان
باجه های معطله د ر مراکز 10 شهرستان همد ان باز است

3و5

8

کمک 5 میلیارد  ریالی
 به بیماران سخت د رمان همد ان

6
ایستگاه پایانی فوتبال محالت همد ان 

با قهرمانی تیم های هد ف و اتحاد  

6
سرپرست پاس: 

منتظر حمایت مسئووالن هستیم

4

انتقاد امام جمعه بهار
از گرانی بنزین 
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شهرد ار همد ان خبر د اد :

اد امه بتن ریزی عرشه اصلی تقاطع غیر همسطح شهید همد انی
2اجرای 1200 مترمکعب بتن ریزی به وسیله 4 د ستگاه پمپ د کل به صورت هم زمان

مد یرکل کتابخانه های عمومی استان همد ان خبر د اد :

اجرایبیشازیکهزارو
200برنامهفرهنگی
درهفتهکتاب

مد یــرکل کتابخانه های عمومی اســتان همد ان 
گفــت: بیش از یــک هــزار و 200 برنامه فرهنگی 
د ر کتابخانه هــای عمومی اســتان د ر هفته کتاب، 

کتابخوانی و کتابد ار برگزار می شود .

ادب و فرهنگ 8

مرگدلخراش
2کارگرهمدانی
مرگ خانم راننده 21 ساله

پنج شنبه گذشته بی احتیاطی و عد م رعایت مسائل 
ایمنی مرگ د و کارگر ساختمانی را د ر همد ان رقم زد .

مد یرکل پزشکی قانونی استان همد ان د ر توضیح این 
خبر گفت: یک کارگر ساختمانی پنج شنبه گذشته د ر 

حین ایزوگام کاری از طبقه پنجم سقوط کرد .

شهرستان 4



شنـبـــــه 25 آبــان ماه 1398 2
سال بیست و یکم  شمـاره 4393

خبــرهمدان

شهردارهمدانخبرداد:

ادامهبتنریزیعرشهاصلیتقاطعغیرهمسطحشهیدهمدانی
اجرای1200مترمکعببتنریزیبهوسیله4دستگاهپمپدکلبهصورتهمزمان

هگمتانه، گروه خبر همد ان: شهرد ار همد ان با 
حضور د ر محل اجرای تقاطع ناهمســطح شهید  
ســرد ار همد انی از عملیات بتــن ریزی تابلیه 

شرقی قسمت شمالی عرشه اصلی بازد ید  کرد .
ناهمســطح  تقاطع  به گزارش خبرنگار هگمتانه، 
شــهید  ســرد ار همد انی د ر حال حاضــر مهمترین 
پروژه  ترافیکی شــهر همد ان است که اجرای آن د ر 
ســال های گذشته به د لیل مشکالت اقتصاد ی کشور 
و شــهرد اری همد ان، کمبود  منابع مالی و نقد ینگی 
بــا ُکند ی روبرو شــد ه بود ؛ که از ابتد ای امســال و 
با تأکید  ویژه شــهرد ار همد ان و همراهی شــورای 
اســالمی شهر شــاهد  تســریع د ر روند  اجرایی این 
تقاطع هستیم که مجموعه مد یریت شهری د رتالش 
است عرشــه اصلی این پروژه را د ر آیند ه ای نزد یک 

برساند . اتمام  به 
شــهرد ار همد ان پنجشنبه گذشــته با حضور د ر 
محل اجرای این تقاطع از نزد یک د ر جریان آخرین 
عملیــات اجرایــی این پروژه قرار گرفــت و بر لزوم 
تسریع د ر اجرای تقاطع شهید  سرد ار همد انی تأکید  
کــرد  و گفت: با اجرای این پروژه شــاهد  کاهش بار 
ترافیکــی د ر ایــن منطقه پرتــرد د  خواهیم بود  که 
تســریع د ر اجرای آن از مطالبات به حق شهروند ان 
اســت که د ر همین رابطه د ومین مرحله از عملیات 

بتن ریزی عرشــه های پُل سه سطحی سرد ار شهید  
همد انی واقع د ر مید ان ســپاه شــهر همد ان د ر روز 

شد . انجام  پنجشنبه 
عبــاس صوفی به جزئیات این بتن ریزی اشــاره 

کرد  و گفت: عملیات بتن ریزی عرشــه اصلی تقاطع 
ســرد ار همد انی )تابلیه شرقی قســمت شمالی ( با 
حجمــی بالغ بــر 1200 مترمکعب بتن انجام شــد  
کــه د ر این عملیات بیش از 60 نفر نیروی انســانی 

حضور د اشــتند  و به صورت هم زمان شاهد  فعالیت 
4 د ســتگاه پمپ د کل و بیش از 30 د ســتگاه تراک 
میکســر د ر این عملیــات بود یم که عــالوه بر این 
مــوارد ، 40 تن کابل پیش تنید ه و 120 تن آرماتور 

نیز مصرف شد .
وی بــا بیان اینکه این قســمت از تقاطع د و تکه 
است و 160 متر طول د ارد ، گفت: این تقاطع از نوع 
پُل های با سیســتم پیش تنید ه پس کشــید ه است 
که د ر راســتای افزایش کیفیت بتن بــه کار رفته، 
کنترل کیفیت بتن د ر 2 آزمایشــگاه مستقل صورت 
گرفته اســت، ضمناً یاد آور می شــوم هم زمان با بتن 
ریزی، عملیات خاکی رمپ ها برای شــروع عملیات 

آسفالت ریزی نیز آغاز شد ه است.
وی د ر پایان ضمن عذرخواهی از شهروند ان بابت 
تأخیــر افتتاح این پروژه اظهار کــرد : جلب رضایت 
شــهروند ان و افزایش ســطح کمی و کیفی خد مات 
را د ر پیشــانی اهد اف خود  قرار د اد ه است که قطعاً 
با همکاری و مشارکت شــهروند ان شاهد  تسریع د ر 
روند  اجرای پروژه های شــهری خواهیــم بود  و د ر 
اجرای این پروژه مهــم عمرانی و ترافیکی از تمامی 
شــهروند ان بابت صبر و شکیبایی که د ر روند  اجرای 
تقاطع شــهید  ســرد ار همد انی با مجموعه مد یریت 

شهری د اشتند ، کمال تقد یر و تشکر را د ارم.

استانداردرستاداقتصادمقاومتیهمدان:

اختصاص320میلیاردتومانبهراهآهنهمدان-سنندج
یکهزارو800پروژهنیمهتمامدراستانتعطیلی260کارگاهسفالدراللجین

هگمتانه، گروه خبر همد ان: اســتاند ار همد ان 
گفت: از محل رد یف اعتبــارات ملی مبلغ 320 
میلیارد  تومــان به تکمیــل راه آهن همد ان – 

سنند ج اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ســید  سعید  شاهرخی 
صبح پنجشنبه د ر ستاد  اقتصاد  مقاومتی استان با بیان 
اینکه از محل رد یف اعتبارات مبلغ 320 میلیارد  تومان 
به تکمیل راه آهن همد ان – ســنند ج اختصاص یافته 
اســت گفت: این اعتبارات منهای خط راه آهن همد ان 
به مالیر و ایستگاه د رون شهری همد ان است که د ر این 

حوزه نیز به یقین کار انجام می شود .
وی با بیان اینکه یک هــزار و 800 پروژه نیمه تمام 
د ر اســتان وجود  د ارد  عنوان کرد : 500 پروژه د ر سال 
گذشته د ر اســتان واگذار شد  و امسال نیز تاکنون صد  

پروژه به بخش خصوصی واگذار شد ه است.
شــاهرخی با تأکید  بر اینکه می بایســت د ستگاه ها 
واگــذاری پروژه های نیمه تمام را بــه صورت جد ی د ر 
د ســتور کار خود  قرار د هند  گفت: بیشــترین منابعی 
که می تواند  به اســتان کمک کند  د ر وزارتخانه هاست 
که می بایست مســؤوالن برای اخذ منابع بیشتر تالش 

بیشتری د اشته باشند .
وی عنوان کــرد : د ر بود جه اقتصاد ی ســال جاری 
رضایتمند ی به د ست آمد  که امید واریم د ر بود جه سال 

آیند ه نیز همینطور باشد .
اســتاند ار با اشــاره به صحبت هایی با وزیر د فاع د ر 
تهران گفت: به وزیر د فاع تعد اد  8 طرح معرفی شد  که 

وی نیز قول سرمایه گذاری خوبی را د ر استان د اد .
را صرفه جویی  د رصد  آب کشاورزی   10 *باید  

کنیم
استاند ار همد ان با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم 
توســعه باید  10 د رصد  آب کشــاورزی را صرفه جویی 
کنیــم گفت: راه حل این موضــوع اجرای طرح آبیاری 

نوین است.
وی با بیان اینکه قرار بود  70 هکتار کشت گلخانه ای 
د ر استان عملیاتی شود  بیان کرد : د ر این راستا تاکنون 
100 هکتار انجام شــد ه و امید واریم تا پایان برنامه این 

میزان را به 220 هکتار برسانیم.
شاهرخی با بیان اینکه همد ان بهترین محصول سیر 
د نیــا را د ارد  گفت: اما تاکنون یــا آن را به صورت خام 
از استان خارج می کرد یم و یا نتوانسته ایم بهره برد اری 

مناسبی از آن انجام د هیم.
وی بــا بیان اینکه 30 نوع منابع معد نی د ر اســتان 

وجود  د ارد  عنوان کرد : تاکنون سرمایه گذاری یک هزار و 
500 میلیارد  تومانی د ر حوزه معاد ن استان انجام شد ه 

است.
اســتاند ار همد ان از مد یرعامل شرکت آبفا به خاطر 
اقد امات خوبی که د ر استان انجام د اد ه است تقد یر کرد .
*تخصیص 3 میلیون مترمکعب آب به منطقه 

ویژه اقتصاد ی
وی د ر اد امه ســخنان خــود  از تخصیص 3 میلیون 
مترمکعب آب به منطقه ویژه اقتصاد ی خبر د اد  و گفت: 
انتظار د اریم شــرکت توانیر اقد ام جد ی د ر استان انجام 

د هد .
اســتاند ار عنوان کرد : وقتی وزیر نیرو د ستور انجام 
اقد اماتی را د ر همد ان د اد ه ، ما نیز توقع د اریم سازمان ها 

کار خود  را به خوبی انجام د هند .
شاهرخی با بیان اینکه اد اره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اختصاص زمین پســت برق را د ر مالیر قطعی 
کرد ه اســت عنوان کرد : د ر مجــاورت منطقه اقتصاد ی 

زمین مهیا شد ه و باید  برق و گاز آن نیز اجرا شود .
اســتاند ار به جشنواره تئاتر کود ک و نوجوانان اشاره 
و بیان کــرد : جا د ارد  از فعالیت های مد یرکل فرهنگ و 
ارشــاد  اسالمی تشکر کنیم، جشنواره امسال متفاوت تر 

از پارسال بود .
*پورمجاهد : انجام 30 میلیاد ر تومان بخشش 

جریمه های مالیاتی د ر استان
معــاون هماهنگی امور اقتصاد ی اســتاند ار همد ان 
نیز از بخشــش جریمه های مالیاتی و تأمین اجتماعی 
سخن به میان آورد  و گفت: 30 میلیارد  تومان بخشش 
جریمه هــای مالیاتی و 4میلیارد  تومــان نیز مربوط به 
جریمه هــای تأمین اجتماعی بود ه اســت که د ر 6 ماه 
نخســت امسال د ر راســتای رونق واحد های صنعتی و 

تولید ی انجام شد ه است.
ظاهر پورمجاهد  عنوان کــرد : د ر مجموع 60 برنامه 
با 74 د رصد  پیشرفت د ر کمیته اقتصاد ی ستاد  اقتصاد  

مقاومتی وجود  د اشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصاد ی اســتاند ار همد ان با 
اشاره به اینکه 500 میلیارد  تومان برای اخذ تسهیالت 
د ر ســامانه بهین یاب متقاضی د اشــتیم عنــوان کرد : 
ضروری اســت نظام بانکی کشور روند  ارائه تسهیالت را 

هر چه سریعتر آسان کند .
وی با بیان اینکه د ر ســال جاری 60 جلســه ستاد  
تسهیل د ر د ستور کار بود  بیان کرد : از این تعد اد  تاکنون 
بیش از 40 جلســه برگزار شد ه و 223 مورد  مصوبه د ر 

این ستاد  به تصویب رسید ه است.
*حاجی بابایی: تپه هگمتانه آماد ه جهانی شد ن

نمایند ه مرد م همد ان و فامنین د ر مجلس شــورای 
اســالمی نیز ضمن انتقاد  از نبود  تابلوهایی برای تعیین 
مسافت د ر برخی از بزرگراه های استان گفت: از بزرگراه 
تهران به آزاد گان باید  تابلو د اشــته باشیم تا مسافت ها 

مشخص شود .
حمید رضــا حاجی بابایی با اشــاره به اینکه برخی از 
اقد امــات همانند  نصب تابلوی مســافت  از کار احد اث 
بزرگراه کمتر نیســت عنوان کرد : قباًل د ر ورود ی شهر 
همد ان تابلــوی "پایتخت تاریخ و تمــد ن ایران زمین" 

نصب بود  که نمی د انم به چه علت برد اشته شد ه است.
وی د رباره بیمارســتان اکباتان نیز عنوان کرد : این 
بیمارســتان یکی از به روزترین بیمارستان های کشور 
اســت و باید  بررسی کنیم چقد ر اوراق می خواهد  تا کار 

هرچه سریعتر انجام شود .
وی به جلســات هفته گذشته مســؤوالن استانی با 
معاون رئیس جمهور و وزاری اطالعات، نیرو و راه اشاره 
و بیــان کرد : د ر این جلســات تصمیم های مهمی برای 

استان گرفته شد .
حاجی بابایی با بیان اینکه د ر این جلســه  مبلغ 55 
میلیارد  تومان برای خط مشــترک آب تخصیص یافت 
گفت: با اختصاص این رقم مشــکل آب اســتان از این 

ناحیه حل خواهد  شد .
وی با بیان اینکه می بایست نیروگاه و پست برق د ر 
منطقه ویژه اقتصاد ی ایجاد  شــود  عنــوان کرد : د ر این 

زمینه نیز وزیر نیرو د ستوراتی د اد ه است.
حاجی بابایی با اشــاره به اینکه با تصمیمات گرفته 
شــد ه تپه هگمتانه نیز آماد ه جهانی شد ن است گفت: 
همچنین د ســتوراتی د اد ه شد ه تا کار مطالعاتی مناطق 
گرد شگری مانند  امامزاد ه محسن و ابرو سرعت د اد ه شود 

وی با بیان اینکه براساس د ستور وزیر راه مطالعاتی 
بایــد  انجام د هیم تــا از همد ان تا تهــران کنار بزرگراه 
منطقه گرد شــگری ایجاد  شود  گفت: قنات قاسم آباد  از 
جمله جاذبه های گرد شگری است که باید  مطالعاتی د ر 

این زمینه انجام شود .
از  خالی  روســتای  به  روستاییان  *بازگشت 

سکنه قهاوند 
حاجی بابایی با اشــاره به اینکه قرار شد ه د ر خرد اد  
ســال آیند ه جشنواره ملی ســیر د ر استان برگزار شود  
گفت: بازد ید ی از روســتای راه جرد  قهاوند  د اشتیم که 
د ید یم منطقه ای که قباًل خالی از ســکنه شد ه بود  60 

خانواد ه به آن بازگشــته اند  و هم اکنون خواستار ایجاد  
مد رسه د ر این روستا هستند .

حاجی بابایی از مد یرکل فرهنگ و ارشــاد  اســالمی 
اســتان به خاطر برگزاری جشــنواره بین المللی تئاتر 

کود ک و نوجوان تشکر کرد .
د ر  ســفال  کارگاه   260 تعطیلی  *پورمختار: 

اللجین
نمایند ه مرد م بهار و کبود راهنگ د ر مجلس شورای 
اســالمی نیز از تعطیلی 260 کارگاه ســفال د ر شــهر 
اللجین خبر د اد  و عنوان کرد : این واحد ها با مشکل گاز 

و نفت روبرو هستند .
محمد  علی پورمختار با اشــاره به اینکه با تعطیلی 
این واحد ها 260 خانوار و هزاران نفر د چار مشــکالتی 
شــد ه اند  گفت: ضروری است هر چه سریعتر مشکالت 

این واحد ها حل شود .
وی همچنین به مشکل واحد  گاود اری 2 هزار رأسی 
کبود راهنگ اشاره کرد  و گفت: کار احد اث این واحد  به 
د لیل اختالف با بانک 8 سال است که معطل ماند ه است.

وی بــا بیان اینکه برای حل مشــکل ایــن واحد  با 
شرکت شستا مذاکره کرد ه ایم عنوان کرد : د ر این رابطه 
نیاز به ورود  اســتاند ار د اریم، همه چیز برای احد اث این 

واحد  مهیاست و تنها مشکل خرید  گاو وجود  د ارد .
نمایند ه مرد م بهار و کبود راهنگ د ر مجلس شورای 
اســالمی با تأکید  بر اینکه کار د ر بخش هایی قفل شد ه 
اســت عنوان کرد : د ر این رابطه شــاهد  موانع د ر تولید  
هستیم و نه هفت خوان بلکه هفتاد  خوان د ر مسیر تولید  

ایجاد  شد ه است.
پورمختار با اشــاره به اینکه جابه جایی های مد یران 
باعث شد ه برخی از تصمیمات بعد اً اجرایی نشود  گفت: 

اگر کارها تثبیت نشود  تولید  با مشکل مواجه خواهد  شد .
*حسینی بید ار: آب تصفیه خانه همد ان د ر حد  

آب شرب است
مد یرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همد ان نیز 
بیان کرد : د ر راستای سیاست های اقتصاد  مقاومتی سال 
98 طرح آب رسانی به نیروگاه شهید مفتح از تصفیه خانه 
فاضالب به عنوان پروژه شاخص شرکت آب و فاضالب 

شهری انتخاب شد ه است.
سید هاد ی حســینی بید ار با بیان اینکه تصفیه خانه 
فاضالب همد ان به عنوان طرح نمونه کشــوری انتخاب 
شد ه اســت اظهار کرد : آب این تصفیه خانه د ر حد  آب 
شرب است. وی با بیان اینکه د ر گذشته نیروگاه شهید  
مفتــح با 25 حلقه چاه تنها 25 د رصد  فعالیت د اشــت 
بیان کرد : امروز این نیروگاه با بستن چاه ها به طور کامل 
فعال است که این امر باعث اشتغالزایی و کاهش بیابانی 

شد ن این منطقه شد ه است.
وی با اشــاره به اینکه جمعیت زیر پوشش فاضالب 
اســتان از 54 د رصد  به 75 د رصد  رســید ه است گفت: 
متوسط جمعیت زیر پوشش فاضالب کشور برابر با 45 

د رصد  است.
*شهید ی: راه اند ازی نیروگاه خورشید ی هفت 

مگاواتی د ر کبود راهنگ
مد یرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همد ان 
نیــز از راه انــد ازی نیروگاه خورشــید ی هفت مگاواتی 
"بشیک تپه" د ر شهرستان کبود راهنگ خبر د اد  و عنوان 
کرد : هم اکنون د ر اســتان همد ان 42 مگاوات برق د ر 

حال بهره برد اری است.
محمد مهد ی شــهید ی با اشاره به اینکه د ر راستای 
د ولــت الکترونیــک 96.5 د رصــد  شــماره تلفن های 

مشترکان اســتان تاکنون جمع آوری شد ه است عنوان 
کرد : مشکل عمد ه ما د ر این رابطه د ر بخش سازمان ها 
و اد ارات است به طوری که تاکنون 74 د رصد  شماره ها 

د ر اختیار ما قرار گرفته است.
وی همچنین با اشــاره به طرح کاهش تلفات انرژی 
د ر شهرستان مالیر عنوان کرد : برای مرحله نخست آن 
مبلغ 5 میلیارد  تومان هزینه شد ه که می توان گفت د ر 
مجمــوع به ارزش 6 میلیارد  تومان د ر این شهرســتان 

اصالح شبکه انجام شد ه است.
وی عنــوان کــرد : د ر ســال جاری پســت 63.20 
کیلوولت همد ان و پســت 63.20 کیلوولت عبد الرحیم 

احد اث شد ه است.
*ولد ی: وضعیت برق مالیر نامطلوب است

فرمانــد ار مالیر نیز با اشــاره به وضعیــت برق این 
شهرستان گفت: برق مالیر د ر 17 سال گذشته ناپاید ار 

بود ه است.
قد رت اله ولد ی با بیان اینکه وضعیت برق مســکن 
مهر مالیر بسیار نامطلوب است عنوان کرد : یک میلیارد  
و 700 میلیون تومان اعتبار برای بهبود  این وضعیت از 
وزارت نیرو د ریافت کرد ه ایم کــه امید واریم اعتباراتی 

برای حل مشکل تخصیص یابد .
وی با اشاره به اینکه برای بازار سنتی مالیر مبلغ صد  
میلیون تومان اعتبار د ر نظر گرفته شد ه است بیان کرد : 
تاکنون یک ســوم کار بهبود  وضعیت شبکه این منطقه 

انجام شد ه است.
فرماند ار مالیر د رباره راه اند ازی گاود اری 6 هزار رأسی 
این شــهر اظهار کرد : برای راه اند ازی این گاود اری 80 
هکتار زمین تحویل د اد ه شــد ه و هم اکنون مجوزها و 

استعالم ها د ر حال انجام است.

هگمتانه، گروه خبر همد ان: امام جمعه موقت 
همد ان گفت: مسؤوالن برای رضای خد ا حد اکثر 
تالش خود  را برای حل مشــکالت مرد م به کار 

بگیرند .
بــه گــزارش هگمتانــه، آیــت اهلل ســید مصطفی 
موســوی اصفهانی د ر خطبه های نماز جمعه همد ان با 
بیان اینکه هفته وحد ت به این معناســت که شیعیان و 
براد ران اهل سنت مشترکات خود  را حفظ کنند  اظهار 
کرد : هر د و گروه سنی و شیعه باید  استد الل های یکد یگر 

را بشنویم و به بحث و تباد ل نظر بپرد ازیم.
وی بــا اشــاره به اینکــه قرآن های چاپ شــد ه د ر 
کشورهای شیعه و سنی یک شکل است و هیچ تفاوتی 
ند ارد  افزود : ســنی ها و شــیعیان د ر استکبارستیزی با 
یکد یگر مشترک هستند  چراکه سیره پیامبر و همه انبیا 

استکبارستیزی بود ه است.
امام جمعه موقت همد ان با اشــاره بــه اینکه اکثر 
کشورهای اسالمی امروز به این نتیجه رسید ه اند  که د ر 

مقابل صهیونیست بایستند  تصریح کرد : پیامبر گرامی 
اسالم)ص( د ر جنگ بد ر، احد  و احزاب که یک سوره د ر 

قرآن د ارد ، استکبارستیزی را به ما آموخت.
وی با بیان اینکه امروز 40 سال است که چهره مقاومت 
و استکبارستیزی د ر منطقه تبیین شد ه است اد امه د اد : 
قبل از آن امام خمینی)ره( نبود  که استکبارســتیزی را 
به جهان اســالم یاد آور کند ، امروز خوشــبختانه ماند ن 

صهیونیست ها د ر منطقه د شوار شد ه است.
آیت اهلل موســوی اصفهانی با بیان اینکــه حوزویان 
وظیفه د ارند  گام د وم انقالب را برای مرد م تبیین کنند  
خاطرنشان کرد : طی 40 ســال گذشته مرد م ایران د ر 
مقاومت و اســتقامت د ر جهان ســرآمد  بود ه و هستند  
چراکه توانستند  اسالم ناب محمد ی را به جهانیان نشان 

بد هند .
وی با بیان اینکه 70 سال د ین را افیون ملت ها اعالم 
می کرد ند  و مــرد م را فریب می د اد ند  گفت: جوانان این 
مــرز و بوم وقتی به جبهه هــا رفتند  و مرد م را از چنگ 
طاغــوت د ر امان نگاه د اشــتند ، نشــان د اد ند  که د ین 

نجات د هند ه مرد م است.

امام جمعه موقت همــد ان با تبریک میالد  حضرت 
امام صاد ق)ع( اظهار کرد : ایشــان 4 هزار شاگرد  تربیت 
کرد ند  و امروز حوزویان افتخار د ارند  راه این امام را د نبال 

می کنند .
آیــت ا... موســوی اصفهانی بــا اشــاره بــه اینکه 
شخصیت های برجسته سنی از شاگرد ان امام صاد ق)ع( 
بود ند  تصریح کرد : برخــی از آنان اعالم کرد ند  اگر امام 

صاد ق)ع( نبود ، هالک می شد ند .
وی بــا بیان اینکه عد الت را هــر فرد ی د ر محد ود ه 
اختیارات خود  اجرا کند  اد امه د اد : این مهم زمانی محقق 

می شود  که افراد  د ر د رجه اول خود شان عاد ل باشند .
امام جمعه موقت همد ان با اشاره به اینکه هر فرد ی 
که بی عد التی د ید  د ر حد  قد رت خود  باید  برخورد  کند  
خاطرنشــان کرد : رئیس جمهور وظیفه اجرای عد الت و 

پشتیبانی از مجریان آن را د ارد .
وی با بیان اینکه باید  رئیس قوه قضاییه را که عد الت 
را اجرا می کند ، تشویق کنیم گفت: ما پشتیبانی خود  را 
از برخورد های مشــروع، قانونی و مبارزه با فساد  آیت اهلل 

رئیسی اعالم می کنیم.

آیت ا... موســوی اصفهانی به ســالروز تصویب قانون 
اساســی اشــاره کرد  و افزود : قانون اساسی برگرفته از 
کتاب خد اوند  است و شورای نگهبان نیز جزئی از قانون 

اساسی است.
وی با بیان اینکه جسارت به شورای نگهبان جسارت 
به قانــون، مجتهد ان و منتخبان امام و رهبری اســت 
تصریح کرد : جســارت به شورای نگهبان قانون اساسی 

را تضعیف می کند .
امام جمعه موقت همد ان با اشاره به اینکه آغاز هفته 
بســیج را نیز باید  گرامی  د اشت اد امه د اد : با افتخار باید  
عضو بسیج شد  چراکه بسیج د ر کنار سپاه این کشور را 

حفظ کرد ند .
وی بــا بیان اینکه انتخابات مجلس د ر پیش اســت 
خاطرنشان کرد : بصیرت د ر انتخاب افراد  وظیفه همگانی 
اســت و باید  مواظب بود  به خاطر مســائل غیر ارزشی، 

ارزش های اسالمی را فد ا نکنیم.
موسوی اصفهانی گفت: مجلسی که حافظ و پاسد ار 

حقوق مرد م باشد  باعث می شود  کشور گلستان شود .
وی با بیان اینکه ارزش پول کشــور د ر یک ســال 

گذشــته یک سوم قبل شد ه است اظهار کرد : مسؤوالن 
برای رضــای خد ا حد اکثــر تالش خــود  را برای حل 

مشکالت مرد م به کار بگیرند .
امــام جمعه موقت همد ان گفت: فشــار تحریم های 
خارجی را قبول د اریم اما مشــکالت د اخلی نیز بر فشار 

به مرد م و مسئله معیشت تأثیر د ارد .
وی تصریــح کــرد : یارانــه باید  به افــراد  کم د رآمد  
اختصــاص یابد ، چه نیرویی باعث می شــود  یارانه افراد  

پرد رآمد  حذف نشود ؟
*حجت االسالم نظیری: مؤمنان در نماز جمعه 

برای قیام به قسط سازماندهی می شوند
مد یرکل تبلیغات اســالمی اســتان همد ان نیز د ر 
ســخنان قبل از خطبه های نماز جمعــه همد ان بابیان 
اینکــه پیامبر)ص( برای اقامه امر الهی قیام کرد ، گفت: 
پیامبر)ص( برای پیمود ن این مســیر ذره ای سستی به 

خود  راه ند اد  و اراد ه پوالد ین و استوار د اشت.
حجت االسالم محمد هاد ی نظیری گفت: امروز برای 
د نبال کرد ن راه پیامبر)ص( و اد امه د اد ن مکتب نورانی 
ایشــان باید  به شــاخص هایی که امیرالمؤمنین )ع( د ر 

خطبه های نهج البالغه عنوان کرد ه توجه کنیم.
وی با بیان اینکه پیامبر)ص( برای اقامه امر الهی قیام 
کرد ، گفت: پیامبر )ص( تمام تالش خود  را د ر مســیر 
رضایت الهی به کار برد  و د ر این مسیر نورانی یک قد م 

عقب نشینی نکرد .
وی با اشاره به یکی از آیات سوره حد ید  عنوان کرد : 
مرد م باید  وارد  صحنه شــوند  و د ر امتد اد  سلســله ائمه 

الهی قیام کنند  و جامعه را بسازند .
حجت االسالم نظیری با بیان اینکه مرد م باید  محکم 
د ر مید ان و صحنه باشــند ، اد امه د اد : ســاخت جامعه 
توحید ی و جامعه ای که د ستورات و تعالیم الهی د ر آن 
حاکم باشد  خواست خد است و این اتفاق جز با معرفت 
و شناخت د قیق مرد م و ایستاد گی و مقاومت آنها محقق 

شد نی نیست.
حجت االسالم نظیری با تأکید  بر اینکه خد اوند  انبیا 
را فرســتاد  و ابزار را د ر اختیار آنها قرار د اد  تا با هد ایت 
انبیای الهی مرد م قیام به قسط کنند ، گفت: حرکت د ر 
مســیر عد الت اجتماعی و قیام به قسط به معنی یاری 

خد ا و پیامبر خد ا است.
وی بــا تأکید  بر اینکه جایگاه و ســنگر نماز جمعه 
یکی از سنگرهایی است که حیات اجتماعی د ین به آن 
وابسته اســت و مؤمنان باید  د ر آن برای قیام به قسط 
سازماند هی شــوند ، گفت: همین موضوع د لیل پررنگ 

بود ن فضیلت نماز جمعه است.

خطیبجمعههمدانخواستارحلمشکالتمردم

رئیسدادگستریهمدان:

مفاسد  تحت هر عنوان و از سوی هر مرجعی
 محکوم است

هگمتانه، گــروه خبر همــد ان: رئیس کل 
د اد گستری همد ان گفت: اساس کار مجموعه های 
قضائی بر مبارزه د ر برخورد  با قانون د انان متخلف 
است و مفاسد  سیاسی، اد اری و اقتصاد ی تحت 

هر عنوان و از سوی هر مرجعی، محکوم است.
به گــزارش هگمتانه، محمد رضــا عد التخواه روز 
پنجشنبه د ر قرارگاه د انشجویی شهید  حسین همد انی 
با تقد یــر از روحیه شــجاعت د ر آزاد ی بیان و طرح 
انتقاد ات د ر راستای مبارزه با کژی ها و جرائم از سوی 
د انشــجویان از آنها خواســت با ترویج معارف موجب 
افزایش امید  و احساس اعتماد  عمومی د ر جامعه شوند .

وی از د انشــجویان بســیجی و والیت مد ار د عوت 
کرد  تا د ر کشف مفاســد  و سوء جریانات احتمالی د ر 

بخش های مختلف اد اری و اجتماعی با اطالع رسانی به 
موقع مجموعه قضایی را یاری کنند .

رئیس کل د اد گســتری همد ان با ضروری د انستن 
پرهیز از هرگونه نگاه و اقد ام مبتنی بر احساســات، به 
د ور از تعقل و تد بیر اظهار کرد : برای اجتناب از تسلط 
هوای نفس بر اند یشه، تصمیم افراد  و پرهیز از هرگونه 
اشتباه باید  مسائل را از وجوه مختلف مشاهد ه و مورد  

بررسی قرار د اد .
عد التخــواه تأکید  کرد : احساســات بد ون تعقل و 
تعصب، حس عد الت جویی را به انحراف می کشــاند  و 
با رعایت تقوی و بصیرت راه بر هرگونه حرف و شایعه 

باطل بسته می شود .
وی اطالع رسانی مناســب و به د نبال آن مطالبه 
گری را موجب شفاف ســازی فضای حاکم بر اد ارات 
و سازمان ها د انست و گفت: باید  د ر جامعه و نهاد های 
انقالبــی و اجرایی با شناســایی نیروهــای انقالبی و 
کاد رســازی مید ان عمل را بــرای نیروهای پرانگیزه، 
بانشاط و شــجاع و جوان فراهم کرد  تا روند  پیشرفت 

د ر حوزه های مختلف شتاب بگیرد .
به نقــل از ایرنا عد التخواه اضافه کرد : اســاس کار 
مجموعه های قضائی بر مبارزه د ر برخورد  با قانون د انان 
متخلف است و مفاسد  سیاسی، اد اری و اقتصاد ی تحت 

هر عنوان و از سوی هر مرجعی، محکوم است.
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ایران و جهــان: رهبر معظم  هگمتانه، گروه 
اگر  با مسؤوالن نظام فرمود ند :  انقالب د ر د ید ار 
مراتب  پایین ترین  ]حتی[  اســالمی  کشورهای 
وحد ت را هم رعایت میکرد ند ، این همه مصیبت 

د ر د نیای اسالم وجود  ند اشت.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
د فتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته د ر د ید ار 
مسؤوالن نظام، مهمانان شــرکت کنند ه د ر کنفرانس 
وحد ت اســالمی، سفیران کشورهای اسالمی و جمعی 
از قشــرهای مختلف مرد م، علت مصائب امروز د نیای 
اسالم به ویژه وضع تأســف بار فلسطین را ضعف اتحاد  
اســالمی د انســتند  و با تأکید  بر اینکه محو اسرائیل 
بــه معنای محو رژیــم جعلی صهیونیســتی و حاکم 
شــد ن د ولت منتخب صاحبان اصلی فلسطین اعم از 
مســلمان، مسیحی و یهود ی است، خاطرنشان کرد ند : 
د شمنان اســالم و د ر رأس آنها آمریکا، با اصل اسالم 
و همه کشــورهای اسالمی مخالفند  و سالح اصلی آنها 
د ر منطقه ما »نفوذ د ر مراکز حســاس و تصمیم گیر«، 
»ایجاد  تفرقه د ر ملتها«، و »القاء تسلیم مقابل آمریکا 
به عنوان راه حل مشــکالت« است که نسخه عالج د ر 
مقابل این نقشه ها، روشنگری و ایستاد گی د ر راه حق 

است.
حضــرت آیت ا... خامنه ای د ر ایــن د ید ار با تبریک 
خجســته میالد  با ســعاد ت نبی مکرم اســالم)ص( و 
حضــرت امام جعفر صاد ق)ع(، پیامبر بزرگوار اســالم 
را »قرآِن مجســم«، »برترین و با عظمت ترین مخلوق 
پرورد گار« و »نور و وســیله حیات و روشنایی جوامع 
انسانی« خواند ند  و گفتند : بشریت به تد ریج این حقایق 
را د رک خواهد  کرد  و امید واریم شاهد  روزی باشیم که 
د ر ایام والد ت این وجود  مقد س، د نیای اسالم متبسم 

باشد  و غم و اند وه بر لبان آن ننشسته باشد .
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره بــه نامگذاری 12 
تــا 17ربیع االول به عنوان هفتــه وحد ت د ر جمهوری 
اســالمی، وحد ت را نه یک حرکت سیاسی و تاکتیکی 
بلکه »اعتقاد  و ایمان قلبی به لزوم اتحاد  امت اسالمی« 
د انســتند  و افزود ند : این اعتقاد  ریشه د ار، حتی قبل از 
تشــکیل جمهوری اســالمی نیز طرفد اران مهمی از 
جمله مرجع بزرگ کل عالم شیعه، آیت اهلل بروجرد ی 

د اشت.
ایشان با برشمرد ن مراتب وحد ت، پایین ترین مرتبه 
و اولین قد م د ر اتحاد  د نیای اســالم را »پرهیز جوامع، 
د ولتها، اقوام و مذاهب اســالمی از تعرض و ضربه زد ن 

بــه یکد یگر« و »اتحاد  د ر مقابل د شــمن مشــترک« 
خواند ند  و گفتند : د ر مراتب باالتر، کشورهای اسالمی 
باید  با یکد یگر د ر علم، ثروت، امنیت و قد رت سیاسی 
د ر جهت د ســتیابی به تمد ن نوین اسالمی هم افزایی 
و تالش کنند  که جمهوری اســالمی نیز همین نقطه 
یعنی رســید ن به تمد ن نوین اسالمی را هد ف نهایی 

خود  قرار د اد ه است.
حضرت آیت ا... خامنه ای مصائب موجود  د ر د نیای 
اســالم از جمله قضیه فلسطین و جنگهای خونین د ر 
یمن، غرب آســیا و شــمال آفریقا را ناشــی از پایبند  
نبود ن به اصــل پرهیز از معارضه و اتحــاد  د ر مقابل 
د شمن مشترک د انســتند  و خاطرنشان کرد ند : امروز 
بزرگترین مصیبت د نیای اسالم، قضیه فلسطین است 

که ملتی را از خانه و وطن خود  آواره کرد ند .
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مواضع روشن امام 
بزرگــوار از آغاز نهضت اســالمی د ر اعالم خطر علیه 
نفوذ، د خالــت و ظلم صهیونیســم، موضع جمهوری 
اســالمی ایران د ر قضیه فلسطین را موضعی قطعی و 
اصولی خواند ند  و گفتند : از ابتد ای انقالب اسالمی تا به 
امروز همچنان بر این موضع باقی هستیم، یعنی بد ون 
مالحظه و رود ربایســتی به فلســطین و فلسطینی ها 
کمک کرد ه و خواهیم کــرد  و این کار را وظیفه همه 

د نیای اسالم می د انیم.
ایشان با اشــاره به تالش د شــمنان برای تحریف 
معنای تأکیــد ات مکرر امام راحل و مســؤوالن نظام 
اسالمی د ر خصوص »محو اسرائیل« گفتند : ما طرفد ار 
فلسطین و استقالل و نجات آن هستیم و محو اسرائیل 
به معنای محو مرد م یهود ی نیســت، چرا که ما با آنها 
هیچ کاری ند اریم همچنان که د ر کشور ما نیز جمعی 

از یهود یان د ر کمال امنیت زند گی می کنند .

حضــرت آیت ا... خامنــه ای، محو اســرائیل را به 
معنای نابود ی حکومت و رژیم تحمیلی صهیونیستی 
خواند ند  و تأکید  کرد ند : مرد م فلســطین چه مسلمان 
چه مســیحی و چــه یهود ی که صاحبــان اصلی آن 
ســرزمین هستند  باید  بتوانند  خود شان د ولت خود  را 
انتخاب، و بیگانه ها و اراذل و اوباشی مانند  نتانیاهو را 
بیرون و کشورشــان را اد اره کنند  که البته این اتفاق 

خواهد  افتاد .
رهبر انقالب اســالمی د ر اد امه، د شــمنِی آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و د شمنان وحد ت اسالمی را متوجه 
همه کشــورهای اسالمی د انســتند  و افزود ند : ماهیت 
اسالم، نفی ظلم و استکبار و سلطه است، بنابراین آنها 
با اصل اسالم و همه کشورهای اسالمی مخالفند  و این 

تصور که د شمنی آنها فقط با جمهوری اسالمی است، 
صحیح نیست.

ایشــان با اشــاره به تعابیر توهین آمیز آمریکایی ها 
د رباره ســعود ی گفتند : اینکه آنهــا صریحاً می گویند  
ســعود ی ها غیر از پول چیز د یگری ند ارند  یعنی باید  
برویم و آنها را غارت کنیم که این د شــمنی آشکار با 
یک کشور و ملت است و طرفهای آنها باید  بفهمند  که 
د ر مقابــل چنین توهین هایی با غیرت عربی و شــرف 

اسالمی چه وظیفه ای د ارند .
حضرت آیــت ا... خامنه ای حضور آمریکا د ر منطقه 
را موجب ایجاد  شر، فساد ، ناامنی و تشکیل گروههایی 
از قبیل د اعش د انســتند  و با تأکید  بر لزوم آشنا شد ن 
ملتهای مســلمان با چهره واقعــی و نفاق آلود  آمریکا 
افزود ند : امروز سالح اصلی آمریکا د ر منطقه ما »نفوذ 
د ر مراکــز حســاس و تصمیم گیر«، »ایجــاد  تفرقه و 
تزلــزل د ر عزم ملتها«، »ایجاد  بی اعتماد ی میان ملتها 
و د ولتها«، »د ســتکاری د ر محاسبات تصمیم گیران و 

وانمود  کرد ن این مطلب اســت که حاّلل مشــکالت، 
رفتن زیر پرچم آمریکا و تســلیم شد ن« است که این 

سالح از سالح نظامی و سخت نیز خطرناک تر است.
رهبر انقالب اسالمی راه مواجهه با د شمنان را عمل 
به فرمان پرورد گار یعنی ایستاد گی د ر راه حق خواند ند  
و افزود ند : البته این ایســتاد گی سختی هایی نیز خواهد  
د اشــت اما تحمل این سختی ها عمل صالح است و نزد  
خد اوند  اجر خواهد  د اشــت، ضمن اینکه تسلیِم د شمن 
شد ن، سختی های بیشتری د ارد  و خد اوند  کسانی را که 

تن به ظلم د هند ، مجازات خواهد  کرد .
ایشــان د ر بخش پایانی سخنانشــان، هر ســخن، 
حرکت و اقد ام د ر د نیای اســالم د ر جهت »اســتقالل 
سیاســی، فرهنگــی و اقتصاد ی ملتهای مســلمان«، 
»وحــد ت و اقتد ار امت اســالمی«، »کمک به مرد م و 
مســتضعفان«، »تبلیغ حقایق و مقابله با موهومات« و 
»ترویج علم و تحقیقات از جمله انرژی هســته ای« را 
حسنه و عمل صالح د انستند  و گفتند : انرژی صلح آمیز 
هســته ای نیاز ملتها اســت اما انحصارطلبان غربی به 
د نبال آن هستند  که این انرژی را د ر انحصار خود  نگه 
د ارند  و د ر مقابل شــرف و استقالل ملتها، آن را قطره 

قطره به آنها بد هند .

حضرت آیت ا... خامنه ای افزود ند : غربی ها می د انند  
ما از لحاظ مبنایی و اعتقاد ی به د نبال سالح هسته ای 
نیستیم، بنابراین علت مخالفت آنها با حرکت هسته ای 
جمهوری اســالمی، بازد اشتن ایران از د انش، صنعت و 

توانایی هسته ای است.
رهبر انقالب اســالمی وظیفه روشنفکران و علمای 
د نیای اســالم را بسیار مهم د انستند  و تأکید  کرد ند : با 
قد رت از حق د فاع کنید  و از د شــمن نترسید  و بد انید  
د نیای اســالم به فضل الهــی د ر آیند ه نه چند ان د ور، 

تحقق آرزوهای د رخشان خود  را خواهد  د ید .
پیش از ســخنان رهبــر انقالب اســالمی، حجت 
االســالم والمســلمین روحانی رئیــس جمهور گفت: 
پیامبر بزرگوار اســالم د ر شــرایطی پا به عرصه وجود  
گذاشت که جهان سراسر تبعیض، جنگ و خون ریزی 

بود .
روحانی افزود : پیامبر عزیز با خود  کتاب آســمانی، 
میزان، صد اقت، علم، ایمــان و وحد ت و یگانگی را به 
ارمغــان آورد  و بهترین الگو را بــرای جهان و جامعه 

ارائه کرد .
رئیس جمهور با بیان اینکه نفوذ جمهوری اسالمی 
د ر منطقه به د لیل د عوت انقالب اسالمی است، گفت: 

نفوذ انقالب است که د لها را به خود  جذب کرد ه و اگر 
امروز ملت های ســوریه، لبنان، یمن، عراق و بحرین با 
جمهوری اسالمی احساس نزد یکی می کنند ، به د لیل 

پیام انقالب است.
وی با اشــاره به اینکه فرزند ان ایران اسالمی د ر راه 
د فاع از ملتهای سوریه و عراق به عنوان مستشار جان 
خــود  را د ر طبق اخالص گذاشــتند ، تأکید  کرد : اگر 
فرزند ان ما د ر سوریه، عراق و لبنان حضور پید ا کرد ند ، 
برایشــان آزاد ی انسان ها و گام نهاد ن د ر مسیر پیروی 
از رســول اهلل معیار بود  و امــروز نیز آنچه می خواهیم 
وحــد ت، براد ری و پیروی از راه پیامبر گرامی اســالم 

است.
رئیس جمهور با تأکید  بر اینکه د ر د نیای امروز تنها 
راه نجــات از تفرقه، ارتجاع و تجاوزگری امریکا و رژیم 
صهیونیستی، پیروی از رســول اهلل)ص( است، افزود : 
د ر روز میالد  پیامبر عزیز اسالم می خواهیم که د نیای 
اسالم، متحد  و براد رانه د ر برابر ظلم و تجاوز بایستد  و 

به پیروزی د ست یابد .
د ر پایــان این د ید ار جمعــی از مهمانان کنفرانس 
وحد ت اسالمی از نزد یک با رهبر انقالب اسالمی د ید ار 

و گفتگو کرد ند .

ایرانوجهان

دولتنرخجدیدبنزینرااعالمکرد
آغازسهمیهبندیبنزینهمراهباافزایشیارانههاروحانی:افزایشنرخبنزینبهنفعمردماست

هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: همزمان با 
اطالعیه شــرکت ملی پخش فراورد ه های نفتی 
ایران که آغاز ســهمیه بند ی بنزین و قیمت های 
جد یــد  را اعالم کرد ، محمد باقــر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بود جه از افزایش 55 تا 205 هزار 

تومانی یارانه ها به ازای هر خانوار خبر د اد .
محمد  باقــر نوبخت معــاون رئیس جمهور و رئیس  
ســازمان برنامه و بود جه پس از انتشار اطالعیه شرکت 
ملی پخش فرآورد ه های نفتی با اشــاره به آغاز مرحله 
جد ید  اجرای قانون هد فمند  ی یارانه  ها، اظهارد اشــت: 
ســازمان برنامه و بود جه موظف شــد  عینا همه منابع 
حاصل از اصالح قیمت جد ید  را به حســاب سرپرستان 

خانوارها واریز کند .
وی افزود : د ولت به خانوارها از یک نفر تا 5 نفر، به میزان 55 

تا حد اکثر 205 هزار تومان پرد اخت خواهد  کرد .
رئیس سازمان برنامه و بود جه تصریح کرد : این کمک 
معیشتی یک هفته تا 10 روز د یگر به حساب سرپرستان 

18 میلیون خانوار واریز می شود .
بنا بر اعالم د ولت، افزایش یارانه ) کمک معیشــتی( 
برای خانوارهای 1 نفره 55 هزار تومان، برای خانوارهای 
2 نفــره 103 هزار تومان، خانوارهای 3 نفره 138 هزار 
تومان،  خانوارهای 4 نفره 172 هزار تومان و خانوارهای 

5 نفره و بیشتر 205 هزار تومان خواهد  بود .
*روحانی: افزایش نرخ بنزین به نفع مرد م است

رئیس جمهور گفت: افزایش نرخ بنزین به نفع مرد م 
و اقشــار تحت فشــار جامعه بــود ه و می تواند  د ر حل 

مشکالت آنان مفید  و مؤثر باشد .
حســن روحانی رئیس جمهور روز گذشته و بعد  از 
افزایــش چند ین برابری قیمت بنزیــن د ر د ید ار برخی 
اعضای د ولت و مسووالن کشور به مناسبت میالد  پیامبر 
گرامی اســالم)ص( و امام جعفر صاد ق)ع(، با اشاره به 
اقــد ام اخیر د ولت د ر افزایش نــرخ بنزین که از جمعه 
شب گذشته اجرا شد ه اســت، گفت: د ولت مد ت ها به 

د نبال آن بود  تا از طریقی بتواند  از اقشــار ضعیف کشور 
که بواسطه شرایط اقتصاد ی د ر فشار هستند ، حمایت و 
به آنها کمک کند ، اما به د لیل کمبود  منابع د رآمد ی و 

بود جه توان اجرای آن وجود  ند اشت.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه امروز اقشــاری د ر 
جامعه هســتند  که د ر زند گی خود  با مشکالت مواجه 
هستند ، گفت: فشارهای اقتصاد ی شد ید  د ر سال 97 و 
98 به زند گی مرد م وارد  شد  و د ولت می خواهد  د ر حد  
تأمین نیازمند ی های ضروری، حمایتی از مرد م کرد ه و 
به خانواد ه هایی که احســاس می کنیم د ر فشار بیشتر 

هستند  کمکی کرد ه باشیم.
روحانی با بیــان اینکه برای تعیین اقشــار ضعیف 
جامعه نیــاز به آمار و ارقام د قیــق د اریم اما د ر همین 
حد ی که امکان تشخیص وجود  د ارد  می توانیم جامعه را 
به د و بخش تقسیم کنیم، گفت: بر این اساس حد ود  75 
د رصد  د ر شرایط فشار قرار د ارند  و حد ود  25 د رصد  هم 
شــرایط زند گی شان خوب است و بر مبنای محاسبات 
18 تــا 19 میلیــون خانوار و جمعیتــی د ر حد ود  60 
میلیون نفر مشــمول طرح حمایتی د ولت خواهند  بود  
و این مبلغ هم کمک به فــرد  نبود ه و کمک به خانوار 

به شمار می رود .
وی افــزود : تالش ما این اســت بتوانیم این مبلغ را 
ماهیانه به حساب خانوارها پرد اخت کنیم و د ر اوایل آذر 

ماه اولین نوبت آن پرد اخت شود .
رئیس جمهور اظهــار کرد : این اقد ام برای اقشــار 
مســتضعف جامعه کمک کوچکی به شمار می رود  و د ر 

مجموع اصل این کار ضروری است.
روحانی اظهار کرد : برخی معتقد  بود ند  که قیمت 
انرژی د ر ایــران با قیمت آن د ر کشــورهای منطقه 
فاصله زیاد ی د ارد  که البته این موضوع موجب ایجاد  
مفاســد ی از جمله قاچاق خواهد  بود  و اگر بخواهیم 
این معضل را از بیــن ببریم باید  به گونه ای قیمت را 
افزایش د هیم که تقریبا با قیمت انرژی د ر کشورهای 

همســایه برابری د اشــته باشــد  و ما با آن مخالفت 
کرد یم.

وی افزود : البته این اقد ام از ســوی د ولت انجام نشد  
به خاطر این بود  که معتقــد  بود یم این افزایش قیمت 
بــه نرخ هایی مثل 5 هزار تومان برای هر لیتر بر زند گی 
مرد م تأثیر مستقیم د اشته و موجب افزایش تورم خواهد  

بود .
رئیس جمهور با اشــاره به شــد ت مصرف انرژی د ر 
کشــور و تأثیر آن بر آلود گی هــوا، اد امه د اد : انرژی که 
د ر ایران مصرف می شود  با سایر کشورهای د نیا متفاوت 
و مقد ار زیاد ی اســت که اصالح ایــن کار البته نیاز به 

فرهنگ سازی و تولید  خود روی خوب د ارد .
روحانی تصریح کرد : هد ف اصلی از این اقد ام این بود  
که از یک طرف فشار زیاد  به مرد م وارد  نشود  و از سوی 
د یگر برای کســانی که مصرف روزانه معمول د ارند  نرخ 
بنزین گران نشود . به همین د لیل 60 لیتر را با یک نرخ 

و نرخ آزاد  را به گونه د یگر تعیین کرد یم.
وی از وزرا و مســووالن ذیربط خواســت تا به طور 
شفاف اهمیت این اقد ام را برای مرد م به خوبی توضیح 
د هند  و افزود : 4 ســال است که د ولت نسبت به تغییر 
نرخ بنزین اقد امی نکرد ه اســت و امروز بعد  از 4 سال 

این اقد ام انجام شد ه است.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد : بایــد  این را برای 
مرد م توضیح د هیم که ایــن اقد ام به نفع آنان خواهد  
بود  و د ولت علیرغم مشکالت اقتصاد ی که د ارد  هرگز 
قصد  برد اشــت از این پول را ند اشته و هر چه د رآمد  از 

این محل عاید  شود  به خانوارها بازخواهد  گشت.
روحانی افزود : هیچ کس تصور نکند  چون شــرایط 
اقتصاد ی د ولت ســخت شد ه د ســت به این اقد ام زد ه 
است تا بخواهد  بود جه خود  را جبران کند ؛ هرگز اینطور 

نیست و ریالی از این پول به خزانه نخواهد  رفت.
وی گفت: این کار به نفع مرد م و اقشــار تحت فشار 

جامعه بود ه و می تواند  مفید  و مؤثر باشد .

الَصرخیکیستودرپیچیست؟
هگمتانه، گروه ایــران و جهان: الصرخی د ر 
سال 1964 د ر شــهر کاظمین به د نیا آمد  و د ر 
سال 1987 نیز از د انشکد ه مهند سی بغد اد  فارغ 
التحصیل و پس از خوانــد ن مقد مات حوزه، به 

د رس کفایه االصول صد ر د وم رفت.
نام الصرخی ابتد ا »محمود  عبد الرضا البهاد لی« بود  
و ســپس به »شیخ محمود  التمیمی« تغییر پید ا کرد . 
وی زمانی که شــیخ محمود  التمیمی نام د اشت لباس 
و عمامه ســفید  به تن د اشت و از وی به عنوان عنصر 
پلیس امنیت عراق یاد  می شــد . وی پس از مد تی نام 
خود  را به ســید  محمود  الصرخی تغییر د اد  و ســپس 
با عمامه مشــکی د ر انظار عمومی ظاهر شــد . د رباره 

سیاد ت او شک و ترد ید  بسیاری وجود  د ارد . 
او نه تنها خود  را مرجع می انگارد  بلکه مد عی است 
که اعلم از همگان است و البته جهت اثبات برتری اش، 

به قد ح سایر مراجع تقلید  می پرد ازد . 
او که به خوبی مید اند  از مسیرهای عاد ی به مرجعیت 
نمی رســد  می کوشد  »حاشیه ها« د ر عراق را از طریق 
»ضد یت« با برخی نماد ها مثل ایران، اسرائیل، احترام 
نهاد ن به ســکوالرها و نقد  مجموعه مراجع تقلید ، د ور 
خود  جمع کند  و بد ین گونه منتقد ین حضور ایران د ر 
عراق، سکوالرها و حتی بعثی های مذهبی و مخالفین 

مراجع را مقلد  خود  سازد .
بی ترد یــد  این روش برای د ولت هایی مثل امارات 
و ســعود ی که خواهان تفرقه د ر جمع شــیعیان اند  
جذابیــت د ارد .  وی بر خالف ســنت های جاری د ر 
حوزه های شــیعه به صراحت خود  را اعلم از علمای 
عراق و خارج از عراق می د اند  . این بد ین معناســت 
کــه او خود  را اعلم از آیت ا... حائری د ر قم و آیت ا... 
سیســتانی د ر عــراق می د اند . با ایــن تفاوت که او 

حائری را برسیستانی ترجیح د اد ه و از مقلد ین خود  
می خواهد  که د ر فتاوی احتیاط واجب او، به آیت ا... 
حائری رجوع کنند .  جالب آن اســت که خود  حائری 
اجتهــاد  الصرخی را رد  می کنــد  و د عوی او د ر این 

باره را قبول ند ارد . 
بــه غیر از د عــوی اعلمیت و مرجعیــت، الصرخی 
د اعیه بزرگتری نیز د ارد  و آن د عوی والیت سیاســی 
است. مراد  او از این والیت همان امر به معروف و نهی 
از منکر اســت که ممکن اســت بنا به مصلحت عامه، 

مستلزم تصرف د ر انفس و اموال مرد م شود .
مجموعــه ایــن گزاره هــا، اید ه هــای جاه طلبانه 
الصرخی اســت که سوگمند انه د ســتیابی به آنها را 
از طریق تفرقه د ر جمع شیعیان مظلوم عراق د نبال 
می کند  و بد ین گونه به آمال د شــمنان عراق تحقق 

می بخشد .

 محو اسرائیل به معنای محو رژیم جعلی صهیونیستی و حاکم شد ن د ولت منتخب صاحبان 
اصلی فلسطین است

 اولین قد م د ر اتحاد  د نیای اسالم »پرهیز جوامع، د ولتها، اقوام و مذاهب اسالمی از تعرض و 
ضربه زد ن به یکد یگر« و »اتحاد  د ر مقابل د شمن مشترک« است

 انرژی صلح آمیز هسته ای نیاز ملتها است اما انحصارطلبان غربی به د نبال آن هستند  که این 
انرژی را د ر انحصار خود  نگه د ارند 

 علت مخالفت غربی ها با حرکت هسته ای جمهوری اسالمی، بازد اشتن ایران از د انش، صنعت و 
توانایی هسته ای است

 د نیای اسالم به فضل الهی د ر آیند ه نه چند ان د ور، تحقق آرزوهای د رخشان خود  را خواهد  د ید 



شنـبـــــه 25 آبــان ماه 1398 4
سال بیست و یکم  شمـاره 4393

خبــر

مرگدلخراش2کارگرهمدانی
مرگخانمراننده21ساله

هگمتانه، گروه شهرســتان: پنج شــنبه 
گذشــته بی احتیاطی و عد م رعایت مسائل 
ایمنی مــرگ د و کارگر ســاختمانی را د ر 

همد ان رقم زد .
به گزارش هگمتانه، مد یرکل پزشــکی قانونی 
اســتان همد ان د ر توضیح این خبــر گفت: یک 
کارگر ســاختمانی پنج شــنبه گذشــته د ر حین 

ایزوگام کاری از طبقه پنجم سقوط کرد .
آرتین کمالی با اعالم اینکــه کارگر مذکور از 
نورگیر ســاختمان به پایین ســقوط کرد ، افزود : 
نبود  حفاظ د ر نورگیر ساختمان و عد م استفاد ه از 

وسایل ایمنی موجب مرگ وی شد ه است.
وی د ر اد امه به مــرگ کارگر جوانی د ر همان 
روز د ر منطقه ای د یگر از شهر اشاره کرد  و گفت: 
فرد  متوفی د ر حال کار د ر ســاختمانی نیمه کار 
بود  که د ر اثر ســقوط از طبقه چهارم د ر د م جان 

خود  را از د ست می د هد .
این مقام مســؤول بیان کرد : با د ســتور مقام 
قضایی هر د و جســد  به پزشــکی قانونی ارجاع و 

بعد  از معاینات تخصصی به بستگان تحویل شد .
وی د ر بخــش پایانی ســخنانش اظهار کرد : 
همچنین یک د ســتگاه خود روی ال 90 د ر مسیر 
کبود راهنگ- زنجان واژگون شد  و رانند ه 21 ساله 

آن که خانم بود ، د ر د م  جان باخت.

دستگیری41قاچاقچیمواد
مخدروسارقدرمالیر

فرماند ه  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
 21 کشــف  از  مالیر  شهرســتان  انتظامی 
کیلوگرم انواع مواد مخد ر و د ســتگیری 23 
متهم د ر این رابطه  طی عملیات های مختلف 
خبر د اد  و گفت: د ر یــک مأموریت یکی از 
د ستگاه  د ر  یک  مواد مخد ر  کنند گان  توزیع 
محور  د ر  سرنشــین  یک  همراه  به  خود رو 
و  به شهرستان شناسایی  منتهی  مواصالتی 

 متوقف شد . 
به گزارش هگمتانه، سرهنگ محمد باقر سلگی 
بــا بیان اینکه د ر بازرســی به عمــل آمد ه از این 
خود رو ســه کیلو و 850 گرم حشــیش کشف و 
ضبط شــد ، افزود : د ر مأموریت د وم نیز مخفیگاه 
یکی از سود اگران مرگ د ر شهرستان شناسایی و 
د ر یک عمالیت ضربتی و بازرسی از آن مقد ار د و 
کیلو و 680 گرم شیشــه و 200 گرم هروئین به 

همراه ترازوی د یجیتال کشف شد .
وی خاطرنشان کرد : با اجرای طرح حجمی نیز 
مأموران انتظامی مالیــر 15 کیلوگرم مواد مخد ر 
گل، 62 گــرم هروئین، 228 گــرم تریاک، 109 
گرم شیره تریاک و 18 گرم شیشه کشف کرد ند  و 

21 متهم د ر این رابطه د ستگیر شد ند .
فرماند ه انتظامی مالیر د ر اد امه از د ســتگیری 
18 سارق و کشــف انواع سرقت و اموال مسروقه 
خبر د اد  و گفت: د و نفر سارق سابقه د ار د ر حین 
ســرقت محتویات د اخل خود رو با حضور به موقع 
مأموران کالنتری 12 مالیر به د ام افتاد ند . این د و 
ســارق زمانی که قصد  د رگیری و فرار د اشتند ، با 
شلیک هوایی مأموران تسلیم شد ند  و خوشبختانه 

د ر این ماجرا کسی مجروح نشد .
وی با بیــان اینکه طی مأموریت های د یگر نیز 
9 ســارق با تالش پلیس آگاهــی، کالنتری های 
11،12،13 و پاســگاه زمان آباد  مالیر شناسایی 
و د ســتگیر شــد ند ، اظهــار کرد : یک د ســتگاه 
موتورســیکلت 200CC به همراه ســارق، یک 
ســارق اماکن خصوصی، چهار نفر ســارق لوازم 
کشــاورزی و یــک ســارق حین بازکــرد ن قفل 

موتورسیکلت د ستگیر شد ند .
ایــن مقام انتظامی با بیــان اینکه د ر عملیاتی 
د یگر هفت ســارق د ســتگیر و 14 فقره ســرقت 
کشف شــد ، گفت: به د نبال ســرقت های متوالی 
د ر حوزه کالنتری 11 شــهد ا، با هماهنگی با مقام 
قضایی انجام کار اطالعاتی و کشــف ســرنخ های 
متعــد د ، یک طــرح ضربتی اجرا شــد  و طی آن 
د و متهم حرفه ای د ر زمینه ســرقت لوازم د اخل 
خود رو شناســایی و د ستگیر شــد ند  و به ارتکاب 

شش فقره سرقت اعتراف کرد ند .
سلگی با اشــاره به اینکه د ر عملیاتی جد اگانه 
نیز پنج نفر سارق د ر حین ارتکاب جرم و سرقت 
لوازم د اخل خود رو شناســایی و د ستگیر شد ند  و 
به تعد اد  هشت فقره سرقت اعتراف کرد ند ، یاد آور 
شــد : کلیه امول کشف شــد ه به صاحبان و مال 

باختگان تحویل د اد ه شد .

خبــر

ایجادجنگلمصنوعیدرمالیر
تالشبرایتأمینچوبمبلومنبت

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماند ار مالیر 
شهرستان  د ر  مصنوعی  جنگل  ایجاد   گفت: 
د ر حال پیگیری است تا چوب مورد  نیاز مبل 

و منبت شهرستان تأمین شود .
به گزارش هگمتانه، قد رت اهلل ولد ی د ر جلسه 
هماهنگی ســاخت شهر نمایشگاهی مبل و منبت 
د ر مالیر با بیان اینکه مالیر به عنوان شــهر ملی 
مبل و منبت د ر آســتانه جهانی شد ن است اظهار 
کــرد : به د نبال ایجاد  زیرســاخت ها برای شــهر 

جهانی مبل و منبت د ر شهرستان هستیم.
وی با اشــاره به وجود  بیــش از 4 هزار کارگاه 
مبل و منبت د ر مالیر و اشتغالزایی جوانان د ر این 
صنعت افزود : یکی از زیرســاخت هایی که باید  د ر 

مالیر ایجاد  شود  ساخت شهر نمایشگاهی است.
فرماند ار مالیر با اشــاره به نگاه مثبت استاند ار 
به این شهرستان د ر حوزه های مختلف گفت: همه 
مد یران شهرستان و بخش خصوصی نیز د ر توجه 

به حوزه مبل و منبت پای کار هستند .
وی تصریــح کــرد : این شــهر نمایشــگاهی 
مشــارکتی اســت و افــراد ی کــه د ر این طرح 

سرمایه گذاری می کنند  سهامد ار خواهند  بود .
ولــد ی افزود : همه تالش د اریم تا شهرســتان 
مالیر از معبر گرد شــگری به مقصد  گرد شــگری 
تبد یل شــود  که یکی از این موارد  می تواند  شهر 

نمایشگاهی د ر خور و با همه امکانات باشد .
ولد ی با بیان اینکه برای ســاخت این شــهر 
نمایشــگاهی بایــد  هرگونه زیرســاخت که یک 
نمایشگاه بین المللی د ارد  فراهم شود  گفت: ایجاد  
جنگل مصنوعی د ر شهرســتان د ر حال پیگیری 
اســت تا چوب مورد  نیاز مبل و منبت شهرستان 

تأمین شود .
فرمانــد ار مالیر خاطرنشــان کــرد : از حضور 
ســرمایه گذار د ر عرصه های مختلف شهرستان با 
توجه به ظرفیتی که وجود  د ارد  استقبال خواهیم 

کرد .

پرداخت6میلیاردتومان
تسهیالتاشتغالزاییدررزن

کمیته  رئیس  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
امد اد  شهرستان رزن گفت: برای ایجاد  186 
فرصت شغلی به مد د جویان شهرستان رزن 
د ر نیمه نخست امســال، 6 میلیارد  تومان 

تسهیالت اشتغال زایی پرد اخت شد ه است.
به گــزارش هگمتانــه، علی جعفــری اظهار 
فنی وحرفه ای،  رایــگان  آموزش های  ارائــه  کرد : 
ایجــاد  فرصت شــغلی برای مد د جویــان جویای 
کار و مســتعد ، انجام کار با پرد اخت تســهیالت 
اشــتغال زایی و اعمال نظــارت  تخصصی و فنی 
بر طرح های اشــتغال مد د جویان توســط ناظران 
متخصــص از اهــد اف اصلــی کمیته امــد اد  د ر 

خود کفایی مد د جویان است.
وی تصریــح کرد : یکــی از د غد غه های اصلی 
این نهاد ، ایجاد  اشــتغال تولید  محور د ر راستای 

خود کفایی خانواد ه های زیر پوشش است.
رئیــس کمیته امــد اد  امام خمینــی)ره( د ر 
شهرســتان رزن با اشــاره به اولویت اشتغال د ر 
توانمند یســازی خانواد ه ها گفت: د ر نیمه نخست 
امســال برای 186 نفر از مد د جویــان با اعتباری 
بالغ  بر 6 میلیارد  تومان فرصت شغلی پاید ار ایجاد  

شد ه است.
وی افــزود : 34 مورد  از تســهیالت د ریافتی 
مربوط بــه منابع د اخلــی امد اد  بــه مبلغ 600 
میلیون تومان، 60 مــورد  مربوط به منابع تبصره 
16 به مبلغ یک میلیارد  و 800 میلیون تومان، 75 
فقره مربوط به منابع اشــتغال روستایی به مبلغ 
3 میلیــارد  تومان و 17 فقره مربوط به تفاهم نامه 
بانک مهر ایران به مبلغ 600 میلیون تومان بود ه 

است.
جعفری با اشــاره به اهمیت آموزش د ر ایجاد  
اشــتغال برای مد د جویــان گفت: هشــت د وره 
آموزشــی بلند مد ت با همکاری فنی وحرفه ای د ر 
ارتباط با اشتغال و آموزشــگاه های آزاد  با حضور 

100 کارآموز برگزار شد ه است.
وی با اشــاره بــه اینکه د ر ســال جاری برای 
20 نفر از مد د جویان کاریابی انجام  شــد ه اســت 
اظهــار کرد : 184 نفر نیز از بیمه تأمین اجتماعی 

بهره مند  شد ه اند .
رئیــس کمیته امــد اد  امام خمینــی)ره( د ر 
شهرســتان رزن د ر گفتگو با فارس، ضمن اشاره 
به  ضــرورت نظارت به موقع بــه  منظور راهنمایی 
مجریان طرح های اشتغال و جلوگیری از انحراف 
طرح ها افزود : د ر ســال جاری تعــد اد  یک هزار و 
600 مورد  نظارت تخصصی بر طرح های اجراشد ه 

توسط متخصصان صورت گرفته است.

نخستینبیمارستاندندانپزشکیکشوردر"بهار" افتتاحمیشود
ورود50دستگاهدیالیزبهاستانطی2ماهآتی

د انشگاه  رئیس  هگمتانه، گروه شهرســتان: 
علوم پزشــکی همــد ان از افتتاح نخســتین 
بیمارستان د ند انپزشــکی کشور د ر شهرستان 

بهار تا پایان سال خبر د اد .
به گزارش هگمتانه، رشــید  حید ری مقد م د ر جمع 
خبرنگاران با اشاره به ورود  50 د ستگاه د یالیز تا د و ماه 
آیند ه به اســتان اظهار کرد : د ر حال حاضر د ر استان 

تعد اد  580 بیمار نیازمند  به د یالیز د اریم.
وی بــا بیان اینکه امســال 96 د ســتگاه د یالیز د ر 
اســتان وجود  د اشت که 6 د ستگاه د یگر به شهرستان 

بهار اضافه شــد  گفــت: د ر این شهرســتان 41 بیمار 
نیازمند  د یالیز شناسایی شد ه است.

رئیس د انشــگاه علوم پزشکی استان همد ان افزود : 
پیش از این بیماران د یالیزی شهرستان بهار با مراجعه 
به مرکز اســتان خد مات د ریافت می کرد ند  و با کمک 
آقای حجت االســالمی، یکی از خیران ســالمت این 

موضوع رفع شد .
وی با اشــاره به اینکه این خیر 350 میلیون تومان 
برای تجهیز مرکز د یالیز اختصاص د اد ه اســت گفت: 
بقیه تجهیزات مورد  نیــاز از طریق هیأت امنا و منابع 

د انشــگاه تأمین شــد ه و هم اکنون با این امکان جد ید  
اقد امات مورد  نیــاز د رمانی بیماران د یالیزی د ر د اخل 

شهرستان بهار انجام شود .
بیمارســتان  نخســتین  راه  اند ازی  حید ری مقد م 
د ند انپزشکی کشور د ر شهرستان بهار را اتفاقی مهم 
د انســت و گفت: این بیمارستان د ر محل بیمارستان 
قد یمی این شهرستان راه اند ازی می شود  و هم اکنون 
کارهای اولیه آن د ر حال انجام است و امید  می رود  
د ر کوتاه تریــن زمان ممکن تجهیز آن صورت گیرد .

وی یکی از د غد غه های مهم کشور را خد مت رسانی 

به بیماران نیازمند  خد مات د ند انپزشکی تحت بیهوشی 
عنوان کرد  و گفت: با برنامه ریزی های انجام شــد ه این 
بیمارستان به عنوان اولین بیمارستان کشور کار خود  

را تا پایان امسال آغاز خواهد  کرد .
رئیس د انشــگاه علوم پزشکی اســتان همد ان ابراز 
امید واری کرد : گستره فعالیت بیمارستان د ند انپزشکی 
بهار د ر ســطح کشــور افزایش یابد  و بــا افتتاح این 
بیمارســتان اتفاق خوبی برای شهرستان بهار، استان 

همد ان و کل کشور رخ د هد .

انتقادامامجمعهبهارازگرانیبنزین
هگمتانــه، گروه شهرســتان: امــام جمعه 
شهرســتان بهار گفــت: متأســفانه برخی از 
مسؤولین از اقد امات انقالبی قوه قضائیه عصبانی 
هستند ؛ باید  از آنها پرسید  چرا از اقد ام انقالبی 

قوه قضائیه عصبانی هستید ؟
به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار، حجت االسالم 
ارزند ه د ر خطبه های نماز عباد ی سیاســی جمعه این 
هفته شهرســتان بهار اضافه کــرد : از اقد امات انقالبی 
سپاه پاســد اران به ویژه اطالعات سپاه د ر د ستگیری 

د انه د رشت ها تشکر و حمایت میکنیم.
وی افزود : کســانی کــه د ر برخورد  قــوه قضاییه 
می گویند  چرا با د انه د رشــت ها برخــورد  نمی کنید  و 
مرد م را فریب می د هند ، مبارزه با فســاد  د انه د رشت و 
د انه ریز ند ارد  و با د انه د رشــتها برخورد  شد ه، د اِد شما 

بلند  شد ه است.
وی اد امه د اد : چه کســانی مفسد  اقتصاد ی هستند  
و شــاه د زد ها د ور چه کسانی جمع شد ه اند ؟ اگر شما 

طرفد ار مبارزه با فاســد ان و مفسد ان هستید  باید  قوه 
قضائیه را تشویق کنید  تا با همه مفسد ان برخورد  شود .

وی با بیان اینکه برخورد  با مفسد ان امری ضروری 
است، اظهار کرد : ما ضمن تقد یر از قوه قضاییه با تمام 

وجود  از آنها حمایت می کنیم.
وی با بیان اینکه کشــور را 6 ســال به بهانه برجام 
عقب اند اختند ، گفت: 6 ســال است که برجام معطل 

ماند ه و اقتصاد  کشور تعطیل شد ه است .
وی همچنیــن بــا گرامید اشــت هفتــه کتاب و 
کتابخوانــی خواســتار ترویج فرهنــگ کتابخوانی د ر 

جامعه شد .
وی با بیان اینکه مســؤولین باید  د ر اعیاد  به مرد م 
عیــد ی بد هند ، اظهار کــرد : مرد م عیــد ی خود  را با 
افزایش قیمت بنزین د ریافــت کرد ند ؛ افزایش قیمت 
بنزین امری طبیعی اســت و بایــد  د ر بلند  مد ت این 
اتفــاق می افتاد  نه اینکه به طــور ناگهانی 300 د رصد  

افزایش قیمت د اشته باشیم.

وی افزود : طبق قانون حامل های انرژی بنا شــد  به 
قیمت آزاد  به فروش برســد  و ما به تفاوت آن به مرد م 

د اد ه شود  و به صورت یارانه د ر اختیار قرار گیرد .
وی تصریــح کرد : قیمت بنزیــن و تورم باال رفته و 
مرد م زیر فشــار اقتصاد ی قرار د ارند  و باال رفتن قیمت 

بنزین، فشار اقتصاد ی را چند ین برابر می کند .
وی اد امه د اد : د ر آســتانه انتخابــات می گویند  د ر 
د ولت ما یک ریال هم گم نمی شــود . د ولت 62 د رصد  

از احکام بود جه را رعایت نکرد ه است.
وی تأکید  کرد : مســؤوالن با مرد م صاد قانه صحبت 
کننــد  زیرا همین مرد م مســؤوالن را بــاال برد ه اند  و 

جبران حق مرد م برخورد  اینگونه با مرد م نیست.
وی افــزود : د ر بحــث اقتصاد ی نیــز کارخانجات 

بسیاری تعطیل شد ه است.
حجت االســالم ارزند ه اضافه کرد : د ر این ایام باید  
مراقب د شــمنان باشــیم تا نتوانند  لطمه ای به نظام 

وارد  کنند .

وی با تبریک انتخاب یاری به عنوان شــهرد ار بهار 
گفت: از شــورا به د لیل این انتخاب شایســته تشــکر 

می کنیم.
وی د ر پایــان گفت: خد مت د ر شــهر باید  برای 
عموم مرد م باشــد  و باید  به مناطق محروم و حاشیه 
شــهر توجه شود  و این مهم د ر د ستور کار شهرد اری 

قرار گیرد .

شهرداراسدآباد:

ساماندهی پارک ها  و میادین یکی از اولویت های شهرداری اسدآباد است 
هگمتانه، گروه شهرســتان: شهرد ار اسد آباد  
گفت: ســاماند هی پارک هــا و میاد ین یکی از 

اولویت های کاری شهرد اری اسد آباد  است.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه از اســد آباد ، علیرضا 
فعله گری ضمن مهم خواند ن توجه به مبلمان شهری 
گفت: متأســفانه د ر حال حاضر ورود ی های این شهر 
مناسب د یار ســید جمال الد ین اســد آباد ی نیست و 
تالش شــورای اسالمی شهر و شــهرد اری بر آن است 
که د ر سال آیند ه این ورود ی ها ساماند هی و زیباسازی 

شوند .
فعله گری ساماند هی خیابان های اصلی شهر را مهم 
ارزیابــی کرد  و گفت: خوشــبختانه د ر چند  روز اخیر 
شاهد  آســفالت خیابان امام)ره( از مید ان سید جمال 
الد ین اســد آباد ی تا مید ان امام)ره( بود یم که با اتمام 
کار آســفالت ریزی این خیابان، لکه گیری و آســفالت 

معابر نیز د ر د ستور کار قرار د اد .
وی از اد امه آسفالت خیابان های اصلی بعد  از پایان 
فصل سرما خبرد اد  و گفت: به د لیل شرایط جوی اد امه 
آسفالت د ر حال حاضر امکان ند ارد  اما مصمم هستیم 

تا د ر اسفند ماه این مهم را انجام د هیم.
شهرد ار اســد آباد  د ر خصوص نظافت معابر شهری 
گفــت: به طور متوســط روزانه 60 تن زباله توســط 
شــهرد اری جمع آوری و به محل های مورد  نظر حمل 

می شود . 
وی از اضافه کرد ن مخزن های زباله د ر سطح شهر 

اسد آباد  خبرد اد  و گفت: با خرید  مخزن های جد ید  د ر 
روزهای آیند ه سعی می شود  عالوه بر اضافه کرد ن آنها 
د ر ســطح شــهر مخزن های قبلی نیز شستشو و رنگ 

آمیزی شوند .
ســاماند هی بلوار 22 بهمن یکی د یگر از موارد  این 
گفتگو بود  که شهرد ار اسد آباد  به آن اشاره کرد  و افزود : 
تا قبل از پایان ســال عالوه بر ساماند هی و زیباسازی، 
فضای سبز این بلوار نیز به نظام هوشمند  آبیاری مجهز 

خواهد  شد .
شهرد ار اسد آباد  از ایجاد  یک فرهنگسرا د ر اسد آباد  
خبــر د اد  و گفــت: با تصویــب ایجاد  فرهنگســرا د ر 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر سالن قد یمی 

سینمای اسد آباد  به این مهم اختصاص می یابد .
فعله گری میزان وسعت بافت فرسود ه را د ر اسد آباد  
212هکتار اعالم کرد  و گفت: د ر حال حاضر 20 د رصد  
مساحت شهر اسد آباد  را بافت فرسود ه و قد یمی شامل 
می شــود . لذا ستاد  باز آفرینی شــهری به مالکانی که 
قصد  نوسازی واحد  های فرسود ه را د ارند ، تسهیالتی با 
کارمزد  9د رصد  به صورت یارانه ای توسط بانک مسکن 

پرد اخت می کند .
وی د ر رابطــه با وضعیت یاد مان شــهد ای گمنام 
گفــت: د ر حــال حاضر این پــروژه با پیشــرفت 80 
د رصد ی د ر حال انجام است که انتظار می رود  تا پایان 
سال جاری عالوه بر تکمیل یاد مان، محوطه سازی آن 

نیز به اتمام برسد .

وی از اصالح هند ســی میاد ین امام)ره( و شــهید  
مطهری خبر د اد  و گفت: به منظور تســهیل د ر عبور و 
مرور خود روها شهرد اری اسد آباد  با همکاری راهنمایی 
و رانند گی اقد ام به اصالح هند سی این میاد ین خواهد  

کرد .
فعله گری توجه به مقوله فرهنگی و ورزشــی را د ر 
راســتای آگاه سازی جامعه شــهری مهم ارزیابی کرد  
و گفت: امســال د ر مجموعه شــهرد اری اسد آباد  چند  
واحد  اضافه خواهد  شــد  که یکی از آنها واحد  فرهنگی 

و ورزشی است.
ایجــاد  پارکینــگ 2 هکتاری د ر بهشــت زهرا، 
جد ول گذاری گرانیتی بلوار شــهید  قهاری، بازسازی 
کانال عرضی بلوار شــهید  قهاری به طرف ارشــاد ، 
جمــع آوری نخاله هــای ورود ی شــهر، ایجاد  20 
ســرعت کاه و رنگ آمیزی آن با نظر کارشناســان 
راهنمایــی و رانند گی،تکمیــل و ســاخت میــد ان 
نخاله های ســاختمانی  پاکســازی  فرهنگیان،  کوی 
د ر حواشــی جاد ه هــای ورود ی و خروجی شــهر، 
لکه گیری آســفالت معابر مختلــف، تکمیل گارد  و 
ســاخت د یوار حائل د ر جاد ه سالمت بخش د یگری 
از فعالیت های عمرانی شــهرد اری اســد آباد  بود  که 

شهرد ار اسد آباد  به آنها اشاره کرد .
وی از آماد گی کامل شهرد اری اسد آباد  برای فصل 
ســرما خبر د اد  و گفت: با تقســیم بند ی شهر به سه 
ناحیه، گروه هــای خد ماتی آماد گی کامل د ارند  که د ر 

مواجهه با مشکالت احتمالی وارد  عمل شوند .
فعله گری هویت بخشــی به شهر اســد آباد  را یکی 
از برنامه های آتی شــهرد اری د انســت و افزود : تالش 
مجموعه شــورای اســالمی شهر و شــهرد اری بر این 
است تا مشکالت موجود  را با همکاری مرد م به حد اقل 

برسانیم.
وی به اهمیت فضای ســبز د ر جامعه شهری اشاره 
کرد  و گفت: متأسفانه د ر چند  سال اخیر شاهد  خشک 
شد ن بعضی از د رختان ســطح شهر اسد آباد  بود ه ایم 
بــه همین منظور و جهت تکرار چنین مشــکالتی د ر 
تالشیم عالوه بر کاشت گل های کم آب بر فضای سبز 

شهری را به نظام هوشمند  مجهز کنیم.

4 هزار متر لکه گیری د ر محور مالیرـ  اراک
اد اره  رئیس  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
راهد اری و حمل و نقل جاد ه ای مالیر از انجام 4 
هزار متر روکش آسفالت و لکه گیری محور مالیر 

ـ اراک خبر د اد .
به گزارش هگمتانه، ســید  اسماعیل صفوی زاد ه با 
بیــان اینکه هد ف گذاری ما رفع مشــکالت محورهای 
مواصالتی شهرســتان است اظهار کرد : تاکنون 4 هزار 
متر از روکش آسفالت و لکه گیری حوزه مالیر ـ اراک 
انجام شــد ه و هد فگذاری ما این اســت که تا انتهای 

حوزه لکه گیری انجام شود .
وی با بیان اینکه کل این محور حد ود  30 کیلومتر 
اســت افزود : د ر حوزه راه های روســتایی نیز کارهای 

زیاد ی انجام شد ه است.
رئیــس اد اره راهــد اری و حمــل و نقل جاد ه ای 
شهرســتان مالیر گفت: آســفالت و لکه گیری محور 
قوزان ـ شــریف آباد  نیز از برنامه های د ر حال اقد ام 
اســت و محور حســین آباد  ـ زیرآبیه انجام شــد ه و 

هد ف ما این اســت بتوانیم تا پایان سال 11 روستا 
را د اشته باشیم.

وی با اشاره به سایر اقد امات این اد اره تصریح کرد : 
بازســازی پل هزارجریب با مبلغ 250 میلیون تومان 
از اعتبارات د ر حال انجام اســت ضمن اینکه ســاخت 
پل باکسی مهد ویه انجام شد ه و پل فلزی نیز د ر حال 
انجام اســت که برای این طرح 250 میلیون تومان د ر 

نظر گرفته شد ه است.
صفوی زاد ه با بیان اینکه با توجه به سیل و خسارات 
ناشی از آن د ر ابتد ای امسال اقد امات زیاد ی برای رفع 
خســارات انجام شــد  گفت: اکثر اقد امات و پاکسازی 

پل ها انجام شد ه است.
وی الیروبی و شانه ســازی 90 د رصد  از پل ها را از 
د یگر اقد امات این اد اره د انســت و گفت: د ر تعد اد ی از 
روستاها نیز تا پایان سال شانه سازی پل انجام خواهد  

شد .
رئیــس اد اره راهــد اری و حمــل و نقــل جاد ه ای 

شهرســتان مالیر د ر اد امه با اشــاره به طرح زمستانی 
این اد اره تصریح کرد : این طرح از آذرماه امسال شروع 

شد ه و تا فرورد ین ماه سال آیند ه اد امه د ارد .
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت پنــج راهد ارخانه د ر 
محورهای این شهرستان گفت: د ر طرح زمستانی 41 
د ســتگاه وسیله نقلیه سبک و ســنگین با 74 نیروی 
انســانی اد اری، اجرایی و حجمی د ر طرح زمســتانی 

فعالیت خواهند  د اشت.
صفوی زاد ه د ر گفتگو با فارس، از خرید اری 4 هزار 
تن ماســه و نمک برای طرح زمستانی امسال خبر د اد  
و افــزود : این میزان ماســه و نمــک د ر راهد ارخانه ها 
ذخیره شــد ه و د ر حــال حاضر نیز ماشــین آالت د ر 
راهد ارخانه ها مســتقر هســتند  و نیروهای ما نیز د ر 

آماد ه خد مات رسانی به مرد م خواهند  بود .

آغاز عملیات اجرایی 3 کتابخانه د ر مالیر
اد اره  رئیس  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
کتابخانه هــای عمومی مالیــر از آغاز عملیات 
آیند ه  د ر  مالیر  عمومی  کتابخانه  اجرایی ســه 

نزد یک خبر د اد .
به گزارش هگمتانه، سید  مهد ی آخشیک با اشاره به 
آغاز هفته کتاب و کتابخوانی از 23 آبان ماه اظهار کرد : 
شعار امسال هفته کتاب »حال خوش خواند ن«است و 

208 برنامه مختلف د ر این هفته اجرا می شود .
وی نواخته شــد ن زنگ کتاب د ر مد ارس، غبارروبی 
گلزار مطهر شهد ا، د ید ار با امام جمعه شهر ازند ریان، د ید ار 
با خانواد ه شــهید  مد افع حرم، نشست تربیتی، فرهنگی 
ویژه بانوان، برگزاری مسابقه کتابخوانی، عکاسی برگزاری 
ارد وی جهاد ی د ر یکی از روستاهای مالیر و... را از جمله 

برنامه های هفته کتاب د ر مالیر د انست.

رئیــس اد اره کتابخانه های عمومی مالیر از رونمایی 
کتاب »سرزمین مالیر د ر شــاهنامه فرد وسی« نوشته 
حسن رضا رفیعی خبر د اد  و افزود : 13 نشست کتابخوان 

و 9 نمایشگاه کتاب د ر این هفته برگزار می شود .
وی د ر اد امه با اشاره به وجود  22 کتابخانه عمومی 
د ر مالیر گفت: تا پایان ســال گذشــته سرانه زیربنای 
کتابخانه های این شهرســتان بــه ازای هر یکصد  نفر 
1.78 مترمربع بود  که این آمار د ر هفت ماهه امسال با 
افتتاح د و باب کتابخانه جد ید  و با رشد  20 د رصد ی به 

1.09 د رصد  افزایش یافت.
رئیس اد اره کتابخانه هــای عمومی مالیر د ر اد امه 
از افــزود ه شــد ن چهــار کتابخانه بــه کتابخانه های 
این شهرســتان خبــر د اد  و تصریح کــرد : چهار طرح 
روبه روی  کتابخانه های عمومی »شهید  مسعود ی پور« 

انتهای خیابان ســعد ی،  یخد ان میرفتــاح، کتابخانه 
کتابخانه روســتای ینگی کند  و روســتای توچغاز د ر 

د ست اقد ام است.
وی تصریح کــرد : عملیات اجرایی ســه کتابخانه 
یخد ان میرفتاح، خیابان ســعد ی و روستای ینگی کند  
به  زود ی آغاز و کتابخانه روستای توچغاز با 95 د رصد  

پیشرفت فیزیکی به زود ی افتتاح می شود .
آخشیک با اشــاره به اینکه سرانه فضای مطالعاتی 
این شهرســتان 6 هزار و 100 مترمربع اســت و قرار 
اســت تا پایان برنامه ششــم توســعه این رقم به 12 
هزار مترمربع برســد  گفت: د ر حال حاضر 11 هزار و 
700 نفر عضو کتابخانه های این شهرستان هستند  که 
امید واریم بــا اجرای برنامه های فرهنگی و عملیاتی به 

12 هزار نفر عضو برسند .

وی با اشــاره به اینکه نخستین کتابخانه مشارکتی 
مالیر د ر زند ان این شــهر راه اند ازی شد ه است گفت: 
این کتابخانه خیرســاز بــا کمک اد اره زنــد ان با 25 
میلیون تومان د ر یکصد  مترمربع به بهره برد اری رسید  

و د ر حال حاضر 4 هزار جلد  کتاب د ارد .
رئیس اد اره کتابخانه های عمومی شهرســتان مالیر 
با بیان اینکه د رصد د  تجهیز این کتابخانه به کتاب های 
بیشــتر، نشریات و مقاالت هستیم افزود : این کتابخانه 

900 عضو د ارد .
وی د ر گفتگــو بــا فارس، خاطرنشــان کــرد : د ر 
راســتای ارتقای شــاخص های کتاب و کتابخوانی د ر 
تالش هســتیم با همکاری سایر د ســتگاه ها و خیران 
کتابخانه های مشــارکتی بیشــتری را د ر شهرســتان 

راه اند ازی کنیم.

شهرستان
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خبــر

کسبعنوانادارهبرگزیدهتوسط
آبفایاستانهمداندرکنترلمصرف

برق
هگمتانه، گروه خبر*: از مد یرعامل آبفای اســتان 
همد ان به د لیل کسب عنوان اد اره برگزید ه د ر کنترل 
مصرف برق ساختمان اد اری طی تابستان 98 د ر سطح 

استان توسط شرکت آب و فاضالب تقد یر شد .
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی آبفای استان همد ان، 
د ر جلسه قرارگاه اقتصاد  مقاومتی که با حضور استاند ار، نمایند گان 
مرد م همد ان د ر مجلس شــورای اســالمی، فرماند اران و مد یران 
د ستگاه های اجرایی استان برگزار شد  با اهد ای لوح تقد یر مشترک از 
سوی استاند ار و مد یرعامل شرکت توزیع برق استان از شرکت آب و 
فاضالب استان همد ان به د لیل کسب عنوان اد اره برگزید ه د ر کنترل 
مصرف برق ساختمان اد اری با کاهش 34 د رصد ی مصرف انرژی 

طی تابستان 98 د ر سطح استان تقد یر شد .
بنابــر این گزارش، اقد امات انجام شــد ه د ر این خصوص 
توســط شــرکت توزیع برق د ر طرح اوج بار د ر جهت تغییر 
ســاعات اوج بار و کاهش مصرف، اصالح سامانه روشنایی با 
حــذف المپ های اضافی به میــزان 13 کیلو وات و د ریافت 
گواهینامــه آی اس اُ 50001 مد یریــت مصــرف انرژی د ر 

ساختمان ستاد  است.
همچنین برگزاری د وره آموزشــی مد یریت مصرف انرژی 
د ر ســتاد  شــرکت با حضور کلیه همکاران ســتاد ی، نصب 
د ســتورالعمل صرفه جویی د ر کلیه اتاق ها، پیگیری و بازد ید  
د ر جهــت اجرای صحیح صرفه جویی و موارد  د ســتورالعمل 
توســط د فتر انرژی، نصب حســگرهای چشــمی د ر اماکن 
عمومی ســاختمان ســتاد  از د یگر اقد امات انجام گرفته د ر 
جهت کاهش مصرف انرژی د ر ساختمان ستاد  شرکت است.

15هزارکارتسوختدر"باجه
معطله"پستهمدان

باجههایمعطلهدرمراکز10شهرستان
همدانبازاست

هگمتانه، گروه خبر همد ان: مد یرکل پست همد ان 
گفت: 15 هزار کارت ســوخت به علت ند اشتن نشانی 
د قیق و مراجعه نکرد ن مالک خود رو، برگشت خورد ه 

و د ر "باجه معطله" پست این استان قرار د ارد .
بــه گزارش هگمتانه، محمد  امید ی اظهار کرد : 190 هزار 
کارت سوخت توسط پست همد ان د ریافت و بخش زیاد ی از 

آن توزیع شد ه است.
وی بــا بیان اینکه خد مات رســانی باجه هــای معطله 
پســت د ر روز جمعه فعال هســتند  بیان کرد : باجه های 
معطلــه د ر مراکز 10 شهرســتان همد ان بــاز و آماد ه 

تحویل کارت ســوخت شهروند ان هستند .
مد یرکل پست همد ان تأکید  کرد : شهروند ان می توانند  با 
د ر د ست د اشتن یکی از اسناد  خود رو از جمله کارت خود رو 
و برگ ســبز به همراه کارت ملی نســبت به د ریافت کارت 

سوخت از باجه های معطله پست اقد ام کنند .
امیــد ی د ر گفتگو بــا ایرنا عنوان کرد : هــم اینک د ر 
شهرستان همد ان شــاهد  ازد حام شهروند ان برای د ریافت 
کارت ســوخت هســتیم اما د ر د یگر شهرســتان ها ارباب 
رجوعــی ند اریم با این وجود  تا زمان مراجعه شــهروند ان 

هستند . فعال  پستی  باجه های 

رئیسادارهبحران،بهداشت،ایمنیومحیطزیستشرکتآبوفاضالبروستاییهمدان:

تجهیز خود روهای امد اد ی و تانکرهای سیار به تجهیزات زمستانی
بحران،  اد اره  رئیس  خبر*:  گروه  هگمتانه، 
بهد اشــت، ایمنی و محیط زیست شرکت آب 
و فاضالب روســتایی استان همد ان به تجهیز 
خود روهای امــد اد ی و تانکرهای ســیار به 
تجهیزات زمســتانی و به روز نگهد اشتن آنها 
به منظور بهره گیری د ر شرایط اضطراری د ر 

فصل سرد  سال اشاره کرد .
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
شــرکت آب و فاضالب روستایی اســتان همد ان، 
محمد  جواد  ملکی ضمن اشــاره بــه نزد یک بود ن 
فصل ســرما و لزوم آماد گی و ایجــاد  هماهنگی به 
منظور اجــرای مطلوب طرح زمســتانی گفت: د ر 
همین راستا همانند  ســال های گذشته؛ تمهید ات 
الزم بــه منظور مقابله با ســرما و یــخ زد گی های 

ناگهانی اند یشید ه شد ه است.
وی با بیان اینکه د ر راستای مقابله با مخاطرات 
بــه وجود  آمد ه د ر فصل ســرما؛ تهیه، اســتقرار و 
آمــاد ه به کار نمود ن وســایل گرمایشــی د ر محل 
ایستگاه های پمپاژ و تأسیسات آب رسانی د ر د ستور 

کار قــرار گرفته؛ عنوان کــرد : از آنجا که د ر فصول 
سرد  ســال براثر ریزش های جوی با آب گرفتگی ها 
و بســته شد ن مسیرها مواجه هستیم لذا بازگشایی 
و الی روبــی پل هــا و مجاری عبور آب د ر مســیر 
جاد ه های د سترســی مخازن و ایســتگاه های پمپاژ 

مورد  توجه قرار می گیرد .
ملکی د ر بخش د یگری از ســخنانش با اشاره 
به اینکه از د یگر مشــکالتی که پایین آمد ن د مای 
هــوا به د نبال د ارد  یخ زد گــی و ترکید گی لوله و 
خطوط انتقال می باشــد ؛ اظهار کرد : د ر راســتای 
اینچنینی؛ پوشــش مناســب  کاهش مشــکالت 
لوله ها و شــیرآالت خطــوط انتقــال و پمپاژ به 
خصوص ایســتگاه های پمپاژ و لوله های ورود ی و 
خروجی مخازن ذخیره آب شــرب و نیز لوله هایی 
که بــد ون پوشــش د ر فضای باز رهــا ماند ه اند  

می شود . عملیاتی 
وی همچنیــن به آماد ه به کار نمود ن موتورهای 
ژنراتورد یــزل یــد ک و اضطراری و فعــال نمود ن 
گروه هــای ویژه تعمیرات و حواد ث اشــاره و اعالم 

کرد : همچنین تخلیه آب الکتروموتورهای تعمیری 
و یا خارج شــد ه از منابع تأمین آب و انتقال آن به 
انبار و محیط های سربسته نیز پیش از ورود  به فصل 

سرما د ر د ستور کار قرار گرفت.
رئیــس اد اره بحران، بهد اشــت، ایمنی و محیط 
زیســت شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
همد ان همچنین بــه توزیع پــود ر پرکلرین و گاز 
کلرمصرفی مورد  نیاز ســه ماهه زمستان؛ به منظور 
بهره گیری د ر شرایط اضطراری اشاره کرد  و گفت: 
د رآستانه فصول سرد  سال؛ خرید  و تجهیز انبارهای 
ستاد  حواد ث شهرستان ها به اتصاالت آب رسانی و 
سایر اقالمی که ضروری به نظر می رسند  نیز همانند  

سنوات گذشته عملیاتی شد .
وی همچنین بــه تجهیز خود روهــای امد اد ی 
و تانکرهای ســیار به تجهیزات زمســتانی و به روز 
نگهد اشــتن آنها به منظور بهره گیری د ر شــرایط 

بحرانی اشاره کرد .
محمد  جواد  ملکی همچنین پوشش مناسب د ر 
و منافذ موتورخانه ها، اتاقک های کلرزنی و انبارهای 

نگهــد اری تجهیزات و تأسیســات آب شــرب را از 
د یگر اقد امات انجام شد ه اعالم کرد  و گفت: اصالح، 
بازســازی و تعبیه قفل مناســب بــرای د ر مخازن 
ذخیره و منابع تأمین آب شرب نیز پیش از ورود  به 

فصل سرد  سال عملیاتی می شود .
وی د ر نهایــت ضمــن توصیه به مشــترکان به 
منظور ایجاد  پوشش مناسب برای کنتورهای آب د ر 
راســتای جلوگیری از یخ زد گی و ترکید گی عنوان 
کرد : از آنجا که یخ زد گی و ترکید گی لوله های آب، 

شــیرآالت و کنتورها د ر زمســتان عالوه بر ایجاد  
مشــکالت، هزینه های اضافی تعمیر این تأسیسات 
را بر مشــترکان و شــرکت آب و فاضالب روستایی 
تحمیل می کنــد  لذا با رعایت موارد  ایمنی و به کار 
بستن شیوه های مناسب می توان از یخ زد گی کنتور 

و انشعابات آب د ر فصل سرد  سال جلوگیری کرد .
ملکــی همچنین به تهیه و توزیع بروشــورهای 
آموزشی د ر خصوص نگهد اری از لوله و تأسیسات و 

کنتور آب د ر روستاها خبر د اد .

نایبرئیسشورایاسالمیشهرهمداناعالمکرد:

شهرداریبرایحمایتازاستارتآپها،مرکزنوآوریراهاندازیکند
حضرتزاده:ارائهخدماتهوشمند،دغدغهمدیریتشهریاست

نایب رئیس  هگمتانه، گروه خبر همــد ان: 
شهرد اری  گفت:  همد ان  شهر  اسالمی  شورای 
همد ان باید  مرکز نوآوری به منظور کشف اید ه ها 
و حمایت از کمک نوآفرین های )استارت آپ ها( 

حوزه مد یریت شهری، ایجاد  کند .
به گــزارش هگمتانــه، حمیــد  باد امی نجات د ر 
همایش شــتاب د هند ه هم پیوند  با محوریت معرفی 
تیم های شــتاب د هند ه و جذب سرمایه، اظهار کرد : 
د ر ســال های گذشــته به علت نبود  زیرساخت های 
الزم، توانایــی بهره گیری از ظرفیــت جوانان نخبه 
وجود  ند اشــت و تالش ها و توانایی هــای جوانان د ر 
عرصه فناوری های نوین به کارآفرینی و شکل گیری 
شرکت های د انش بنیان د ر حوزه مد یریت شهری ختم 

نمی شد .
به گفته وی؛ خوشبختانه از سال 1391، توجه به 
اهمیت کمک نوآفرین ها و شرکت های د انش بنیان د ر 
کشور، این مهم د ر د ستور کار سیاست های کلی نظام 
قرار گرفت و مجموعه شرکت های د انش بنیان سال به 

سال رشد  قابل توجهی د اشته اند .
نایب رئیس شورای اسالمی شــهر همد ان اد امه 
د اد : خوشــبختانه به همت پارک علــم و فناوری و 
د انش بنیان  استان، شرکت های  د انشگاه های سراسر 

به صورت کّمی د ر حال رشد  محسوس هستند .
باد امی نجــات د ر اد امه با تأکید  بــر اینکه امروزه 
شهرها و به تبع آن، مجموعه مد یریت شهری بیشترین 
نیاز را به مسأله هوشمند سازی به منظور ارائه خد مات 
هوشمند  به شهروند ان د ارند ؛ گفت: مجموعه مد یریت 
شــهری همد ان به صــورت جد ی، د رصــد د  ایجاد  
زیرســاخت  فناوری های نوین است تا بد ین رهیافت، 

شــرکت های د انش بنیان و کمک نوآفرین ها بتوانند  
اید ه های خــود  را ارائه د اد ه و بــا تولید  محصول د ر 
راستای ایجاد  کســب و کارهای جد ید  و ارائه خد مات 

به شهروند ان قد م برد ارند .
وی بیان کرد : د ر همین راســتا، ســال گذشــته 
برون ســپاری خد مات شــهرد اری همد ان د ر د ستور 
کار قرار گرفت تا با کمک د فاتر پیشــخوان و ایجاد  
آن توسط شهرد اری، سطح ارائه خد مات الکترونیک 
را ارتقــا د هیــم و از حضور فیزیکی شــهروند ان د ر 

شهرد اری ها بکاهیم.
باد امی نجــات افزود : ســال گذشــته بر اســاس 
پیش بینی های الزم، نزد یک بــه 10 میلیارد  تومان 
به منظور خرید اری د یتاســنتر برای ذخیره ســازی 
د اد ه ها اختصاص د اد ه شد ؛ همچنین نزد یک به همین 
مبلغ را به خرید اری نرم افزارهای مورد  نیاز اختصاص 
د اد یم تا از ســال آیند ه، بخشی از خد مات شهری را 

به صورت الکترونیکی ارائه د هیم.
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر همد ان یاد آور 
شد : نباید  انتظار د اشــته باشیم همه موارد  یاد  شد ه 
توسط شــهرد اری همد ان انجام شود ؛ زیرا تخصص 
و اعتبــارات الزم د ر مجموعه مد یریت شــهری برای 
ایــن امر وجود  نــد ارد ؛ از این رو نقش شــرکت های 
د انش بنیــان، کمــک نوآفرین ها و شــتاب د هند ه ها 
اهمیت می یابد  که د رصد د یم با برون سپاری خد مات، 

از ظرفیت های آن ها بهره مند  شویم.
باد امی نجــات همچنیــن با بیــان اینکه طی 2 
ســال گذشــته اقد امات خوبی د ر راســتای ایجاد  
زیرساخت های فناوری های نوین د ر شهرد اری همد ان 
انجام شد ه است؛ گفت: تکمیل شبکه فیبر نوری شهر 

همد ان از جمله این اقد امات است که با پیگیری های 
انجام شــد ه، امید واریم از ســال آتی تمام نقاط شهر 

همد ان مجهز به فیبر نوری شود .
به گفتــه وی؛ طی پیگیری های انجام شــد ه د ر 
سال های اخیر تمامی نرم افزارهای د اخلی شهرد اری 
همد ان ارتقا یافته و زیرساخت های فناوری شهرد اری 

همد ان متناسب با اعتبارات، ترمیم شد ه است.
باد امی نجــات بــا تأکیــد  بــر ضــرورت ایجاد  
زیرساخت های شهر هوشــمند ، بیان کرد : اکنون با 
همت یکی از بانک های بزرگ کشــور د ر حال ایجاد  
این زیرســاخت ها هســتیم که د ر گام بعد ی طرح 
جامع شــهر هوشمند  د ر شهر همد ان ایجاد  می شود  
که خوشــبختانه د ر این بخش، نقش شتاب د هند ه ها 

به منظور ارائه خد مات الکترونیکی د ید ه شد ه است.
وی معتقد  است: با ایجاد  زیرساخت های یاد  شد ه، 
مجموعه د اد ه ها همراه با قابلیــت انتقال، د ر اختیار 
عموم قرار می گیرد  و متخصصان امر از جمله کمک 
نوآفرین ها، شرکت های د انش بنیان و شتاب د هند ه ها 
براســاس این د اد ه هــا می توانند  اید ه هــای خود  را 
ارائــه د هند  و ضمن تولید  محصــول و ایجاد  فضای 
کســب و کارهای جد ید ، به ارائــه خد مات نیز همت 

گمارند .
نایب رئیس شــورای اســالمی شــهر همد ان با 
تأکید  بــر اینکه خوشــبختانه به همــت مجموعه 
مد یریت شــهری زیرســاخت های الزم برای شــهر 
هوشــمند  ترمیم و تأمین شــد ه است؛ گفت: فضای 
فکری مجموعه مد یریت شهری نیز آماد گی الزم برای 

حرکت د ر راستای شهر هوشمند  را د ارد .
* حضــرت زاد ه: ارائه خد مات هوشــمند ، 

د غد غه  مد یریت شهری است
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرد ار 
همد ان نیز د ر این همایش، معاونت پژوهشی د انشگاه 
بوعلی ســینا را ناظر بر د غد غه های مد یریت شهری 
توصیف کرد  و گفت: شــهرد اری به عنوان بزرگ ترین 
د ستگاه خد مات رسان به شمار می رود ؛ از این رو ارائه 
خد مات هوشــمند  و منطبق بــر فناوری های روز از 

جمله د غد غه های مد یریت شهری همد ان است.
مرتضی حضرت زاد ه شهرد اری را بر اساس تعاریف 
قانونی، مؤسسات مرد می و غیرانتفاعی توصیف کرد  که 

د ر تعامل با شهروند ان به ارائه خد مات، اقد ام می کند .
وی یاد آور شد : شهر همد ان به رغم محد ود یت های 
سیاست گذاری د ر حوزه های مختلف مد یریت شهری 
و نبود  یک روش و شیوه یکسان د ر حوزه فناوری های 
جد ید ، یکی از معد ود  شــهرهایی است که د ر حوزه 
فناوری های نوین و ایجاد  فضای کســب و کار جد ید ، 
عملکرد  مطلوبی د اشــته اســت که علت این امر را 
می توان د ر تأکید ات و د قت نظر شورای اسالمی شهر 

همد ان و تعامل سازند ه شورا با شهرد اری، د انست.
حضرت زاد ه با اشاره به شکل گیری فرهنگ سرای 
کسب و کار د ر شهرد اری همد ان، از استقبال شهرد اری 

به منظور بهره گیری از ظرفیت و توان کمک نوآفرین ها 
و شتاب د هند ه ها سخن گفت و یاد آور شد : شهرد اری 
همد ان زیرســاخت های الزم را فراهم کرد ه است و 
اکنون نیازمند  تعامالت بهتری با شهروند ان هستیم.

وی ورود  جد ی د ر حوزه کســب و کارهای جد ید  
و حمایت از شــتاب د هند ه ها، کمــک نوآفرین ها و 
شرکت های د انش بنیان را از جمله اهد اف شهرد اری 
همد ان اعالم کرد  و افزود : د ر راستای اجرای این مهم، 
تأمین اعتبارات و ارائه خد مات هوشــمند  از اهمیت 

باالیی برخورد ار است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرد ار 
همــد ان اد امــه د اد : شــهرد اری همــد ان به منظور 
ارائــه وظایف و خد مات، نیاز مبــرم به ایجاد  فضای 

کسب و کار و ارائه خد مات هوشمند  د ارد .
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همد ان، حضــرت زاد ه د ر پایان گفت: ســامانه 137 
شــهرد اری همد ان که خود  منبعــث از توجه ویژه 
شــهرد اری همد ان به فناوری های نوین است، طبق 
آمارهای موجود  روزانه د ر قالب هزار وظیفه، خد مات 

به شهروند ان ارائه می د هد .

خبــرهمدان-فرهنگئ

ایستگاهآسمان تا

دیرین هنر

میزمطالعه

»قیامیکبرده«؛
یکقیامفرهنگی

هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »قیام یک 
برد ه« توسط انتشــارات کتابستان معرفت 

منتشر شد .
 تاریخ سیاه پوســتان خصوصــاً د ر آمریکای 
شمالی سراســر اتفاقات د رد ناک است و بد ترین 

آن برد ه د اری بود ه است.
جنگ های د اخلــی آمریکا، آن را به ظاهر لغو 
کرد  اما تالش سیاه پوســتان برای لغو آن د ر فکر 
و ذهن اند یشه سفید پوستان تا سال های متماد ی 
اد امه د اشــت. یکی از معروف ترین سیاه پوستانی 
که د ر این زمینه قد م های اساسی برد اشت، بوکر 

تی واشنگتن است.
د ر کتــاب »قیام یک بــرد ه«، او خاطراتش را از 
د وران کود کی، از زمانی که برد ه بود ه است برایمان 
نقل می کند . او د ر اواســط قرن نوزد ه به د نیا آمد ه 

است د ر زمانی که همچنان برد ه د اری اد امه د ارد .
با آزاد  شــد نش، زند گی او نیز مانند  بسیاری 

د یگر از برد ه های سیاه پوست تغییر می کند .
او از این فرصت، نــه تنها برای تغییر خود ش 
که برای تغییــر زند گی د یگر سیاه پوســتان نیز 
اســتفاد ه می کند . تالش های او منجر به رهبری  
جنبش سیاهان می شود . او د ر چند  مؤسسه مهم 
ماننــد  هامپتون و توســکجی فعالیت های مد نی 

خود  را اد امه د اد .
نکته جذاب کتاب، نحوه نگارش آن است. بوکر 
تی واشنگتن، به خاطر شرایط مالی و کاری سخت 
خود ، فرصت نشســتن پشت میز برای نوشتن را 
ند اشــته اســت. او از کوچک ترین فرصت هایش 
برای نوشــتن استفاد ه کرد ه اســت. هنگامی که 
د ر ایســتگاه راه آهن منتظر قطار بود ه، د ر هتل ها 
زمانی که برای ســخنرانی به مســافرت می رفته 
اســت یا حتی اوقات اســتراحتش د ر مؤسســه 

توسکجی را صرف نوشتن این کار کرد ه است.
»قیام یک بــرد ه«، تالش های فرهنگی و مد نی 
یک سیاه پوست برای رسید ن به حقوق اولیه شان د ر 
کشور ایاالت متحد ه آمریکاست. یک قیام فرهنگی.

»قیام یک برد ه« را ریحانه حســنوی ترجمه 
کرد ه است. نشر کتابســتان معرفت نیز آن را د ر 
قطع رقعی و د ر 220 صفحه چاپ و منتشر کرد ه 

است.

روز مسابقاتپایانیفوتبالمحالتهمدانعکس

آموزههایمحمدیبرایشهروندقرآنی

اوکهتوبهنامداشت
هموارهمحاسبهنفسمیکرد

هگمتانه، گروه فرهنگی: د ر قرآن مجید  آمد ه است: 
او کسی است که توبه را از بند گانش می پذیرد  و بد ی ها 

را می بخشد  و آنچه را انجام می د هید  می د اند .
پیامبر اعظم اســالم)ص( فرمود ه اند : توبه کنند ه )واقعی( از 

گناه مانند  کسی است که گناه را نکرد ه است.
حکایت: عالمه بزرگوار شیخ بهایی نقل می کند  مرد ی بود  
به نام توبه که همواره محاسبه نفس د اشت. روزی گذشته عمر 
60 ســاله خود  را محاسبه کرد  21500 روز شد . گفت  ای وای 
اگر من حتی روزی یک گناه کرد ه باشم آیا می خواهم با بیست 
و یک هزار و پانصد  گناه خد اوند  را مالقات کنم؟ او از شــد ت 

ناراحتی فریاد ی زد  و بیحال بر زمین افتاد .
هین مکن زین پس فراگیر احتراز

که ز بخشایش د ر توبه است باز
توبه را از جانب مغرب د ری

باز باشد  تا قیامت بر وری

همهدان

بِخگلو
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــهر و د یاری شیرینی و جذابیت های خاص 
خود  را د ارد . لهجه مرد م همد ان نیز از آن د سته گویش هایی ست که بسیار د لنشین 
و د وســت د اشتنی ســت. لهجه مرد م همد ان میراث گرانبهائی است که از زبان های 
کهن ایرانی به یاد گار ماند ه اســت و کاربرد  واژه های کهــن د ر این لهجه بیانگر این 
موضوع است. از ویژگی های د ستوری گویش همد انی یکی همان ابتد ا به کسر کرد ن، 
به هنگام تلفظ واژه هاســت. د یگری د ر حالت اضافهٔ اسم ها به ضمایر متصل د ر مورد  
د وم و سوم شخص حرف آخر اسم مکسور می شود ، و د ر مورد  اول شخص حرف آخر 
اسم مضموم می شود ، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف یکی ماند ه به حرف 
آخر فتحه باشــد  تبد یل به کسره می شود .و بسیاری ویژگی های منحصر به فرد  د یگر 

که مختص لهجه شیرین همد انیست.
د ر این بخش برخی اصطالحات همد انی که ممکن است گاه به فراموشی سپرد ه 

شد ه اند  معنی و ترجمه شد ه است.
بوبو سلیمانی: هد هد ، شانه به سر

بوران: کوالک
بِِوال: لگد  مال کن

ه: می جهد ، می پرد  می جِّ
بی یَل: بگذار

بِخ گلو: گرد نبند 
بِید اق: پرچم

بَم ِزد ن: کوبید ن با پنجه د ست به چیزی
بی سار: چنین و چنان

وصیتشهیدزیادعلیرفعتیفهیم

کاروانکربالهمچناندرحرکتاست
هگمتانــه، گروه فرهنگی: کجــای این خاک 
بود ی، زیر کد ام آسمان، آن لحظه که این کلمات 
از قلب پرشــورت جاری می شد ؟ زیر آتش کد ام 
خمپــاره وآماج کد ام گلوله برایم نوشــتی حرف 
هایت را؟ چه حالی د اشتی وقتی با تمام وجود ت 
جانت را گذاشــته بود ی البــالی واژگان پرپر و 
می نوشــتی از عبورت؟ می نوشــتی از افق های 
گلگون، از جوانه های رویید ه د ر خاک های تفتید ه. 
تو می نوشتی و امروز منم که می خوانمش، منم که 
صد ای تو شــد ه ام د ر خواب های سنگین د نیا. تو 
می نوشتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریاد یم، 
چشم هایت را بید اریم و د ستانت را د ر اهتزاز، ای 

جاود انه تاریخ!
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

خد اوند ا تو شــاهد  باش که من معتقد  به تو، 
د ین تو، قرآن تو و رســول تو و ائمه هستم و به 
ند ای نایب امام زمان)عج( لبیک گفته و به جبهه 
نــور آمد م تا از این نور بهره بگیرم و خود  را پاک 

کرد ه و به اهلل باقی برسم.

آری خمینی)ره( روح مــا، جان و همه وجود  
ماســت و هر قطره خون ما فریاد ی از اوست و ما 

گوش به فرمان اوییم و د ر راهش استوار.
ملت ما مزه تلخ حکومت شاهان را چشید ه  
و د ر ایــن فرصت انــد ک حکومت حق را یافته 
است پس د ست از آن تا قیام مهد ی برنخواهیم 
د اشت و این نعمت جان را تقد یم آن امام عزیز 
خواهیم کرد . آگاه باشید  این پرچم های آغشته 
به خون به زود ی بر فراز کاخ ســفید  به اهتزاز 

د رخواهد  آمد .
ای ملت انقالبی و مســلمان به هوش و به گوش 
باشید  که کاروان کربال د ر حرکت است و صد ای جرس 
آن به گوش می رســد ؛  ای عاشقان حرکت، حرکت 
تا این ســرزمین الهی مقــد س آزاد  گرد د  و د ل های 
خانواد ه های شهد ا شاد  و آرزوی هزاران هزار مسلمان 
د ر سراسر جهان تحقق یابد ؛ اینک آماد ه باشید  و به 
وعد ه های الهی امید وار که پیروزی و صبحد م فتح و 

نصرت د مید ه است.
ای مرد م متحد  و مؤمن و پرقد رت د ر مقابل 

توطئه ها ایستاد گی کنید  و د ست از حسین زمان 
برند ارید  و تا آخرین نفــس از او حمایت کنید ، 
مساجد  را پر کنید ، آموزش نظامی را فرابگیرید ، 
با یکد یگر بازو د ر بــازو تا فتح قد س بجنگید  و 
غاصبان الهــی را د ور برانید  و این مکان مقد س 
را از چنگال د یوسیرتان آزاد  سازید  و اگر چنین 

نکنید  د ر مقابل خون شهد ا مسؤولید .
خد ایا تو شاهد  باش که آنچه باید  بگویم گفتم و 
رساند م و تو قد رت و توان ستیز با د شمنانت را به همه 
رزمند گان عنایت کن و به مرد م ما صبر و استقامت 

بیش از پیش کرامت فرما.
شــهید  زیاد علی رفعتی فهیــم د ر تاریخ یکم 
فرورد ین ماه ســال 31 د ر روستای انصاراالمام به 
د نیا آمد . وی یک کشاورز بود  که به عنوان رزمند ه 
از طرف بســیج به جبهه اعزام شــد  و د ر تاریخ 
یازد هم ارد یبهشــت ماه سال 67 د ر شهر خرمال 
سلیمانیه عراق بر اثر اصابت ترکش د شمن بعثی 
به شــهاد ت رســید . اکنون پیکر پاکش د ر گلزار 

شهد ای روستای انصاراالمام آرام گرفته است.

هگمتانه، گروه فرهنگی: صنایع د ستی ما 
بی ترد ید  تولید  فاخر ملی محسوب می شوند . 
محصوالتی که عالوه بر نفع اقتصاد ی، هویت 
و ریشــه و فرهنگ ما را هم حفظ می کنند . 
گاهی این د ست ساخته ها و د ست بافته های 
ارزشــمند  را فرامــوش می کنیــم و یاد مان 
می رود  چه اعتباری د ر تار و پود شــان برای 

تک تک مرد م این سرزمین به همراه د ارند .
با زند ه نگه د اشــتن ایــن هنرهای کهن 
و حمایت از هنرمنــد ان فعال د ر این عرصه 

می توان تولید  ملی را حمایت کرد .
َچپــری، پارچــه ای د ســت بافت بــا تار 
پنبه ای و پود  پشمی است که که با د ستگاه 
پارچه بافی د وَورد ی تولید  شد ه و برای تولید  
پوشــاک محلی کاربرد  د ارد . بافت پارچه ی 

چپری، یکد ســت و یکنواخت بود ه و د ارای 
برجســتگی  نیســت. د ر بافت چپری، نخ ها 
به تنــاوب از روی هــم گذر کــرد ه و د ر اثر 
پیوســتگی نخ های تار و پود  و د رگیری آنها 
با یکد یگر، پارچه ای با مقاومت مطلوب تولید  

می شود .
پارچه ی چپــری مرغوب، بایــد  تارهای 
چپری از جنس پنبه و پود های آن، از جنس 
پشــم باشــد . تمام رنگ های به کاررفته د ر 
رنگرزی الیــاف باید  از ثبوت کافی برخورد ار 
باشــند . رنگ های طبیعی مزیت بیشــتری 
نسبت به رنگ های شیمیایی د ارد . پارچه ی 
چپــری باید  عاری از عیب های ظاهری ذاتی 
ازقبیل گره د ارشــد ن، د ورنگی، رگه د ارشد ن، 
غیریکنواختی شــد ید  رد یف های بافته شد ه، 

ترکید گی و بد قوارگی باشد .
پارچــه ی چپــری نبایــد  د ارای عیوب 
ظاهری عارضی ازقبیل پارگی، سوراخ شد گی، 
پوســید گی،  رنگ پــس د اد ن،  ســوختگی، 

آثــار رفوگــری، ســایید گی، رنگ پرید گی، 
بید خورد گی و نخ کشی باشد .

پارچــه ی چپری، د ر زمان های گذشــته 
مصارف گوناگون ند اشته و جهت استفاد ه د ر 
پوشاک محلی مازند ران بافته می شد .د ر بافت 
چپری، از نقشه  خاصی اســتفاد ه نمی شود .

به د لیل شــیوه ی بافت، امــکان ایجاد  نقوش 
منحنی و پیچید ه د ر چپری وجود  ند ارد .

اجرای چاپ پارچه د ر این هنر- صنعت رایج 
نیست.همچنین، با توجه به شیوه  بافت چپری، 
امکان ایجاد  خط نوشته د ر مرحله  بافت وجود  
ند ارد . شــیوه  چاپ خطوط نوشتاری نیز روی 

پارچه ی چپری رایج نیست.
مواد  اولیــه  چپری بافی، شــامل نخ های 
رنگرزی شد ه  پشــمی  سفید ،نخ های  پنبه ای 
و رنگد انه های گیاهی، جانوری یا شــیمیایی 
است.چپری با د ســتگاه پارچه بافی د وورد ی 

بافته می شود .

صنایعدستی؛تولیدفاخرملی

چپری بافی
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سرپرستپاس:

منتظرحمایتمسئووالنهستیم
هگمتانــه، گــروه ورزش: سرپرســت 
مد یرعاملی باشگاه پاس گفت: وضعیت مالی 
تیم مطلوب نیســت و اکنون منتظر حمایت 

مسئووالن هستیم.
محمد  مظهری د ر حاشیه تمرین تیم پاس اظهار 
د اشت: تاکنون هر اند ازه بود جه به تیم تزریق شد ه، 
برای تســویه بد هی سال های قبل هزینه کرد ه ایم 

و ریالی امسال بابت قرارد اد ها پرد اخته نشد ه است.
وی بیان کرد : برای حل مشکل چند  بازیکن اصلی 
د رصد ی را به آنها د اد ه ایم اما مابقی بازیکنان، کاد ر فنی 

و اجرایی تیم د ر فصل جاری ریالی د ریافت نکرد ه اند .
مظهری با اشــاره بــه اینکه هشــت هفته از 
مســابقات گذشــته و مشــکالت مالی همچنان 
پابرجا اســت، گفت: همه د غد غه ها را د ر نشست 
با استاند ار همد ان بازگو کرد یم و قرار شد  محسن 
جهانشیر مد یرکل ورزش و جوانان همد ان تامین 
اعتبــار کند  اما تــا این لحظه خبری نیســت و 

همچنان منتظریم.
وی خاطرنشان کرد : با این وضعیت شرایط بد تر 
هم می شود ، به هر حال سرمربی تیم نمی پذیرد  با 

این اوضاع شرایط تیمش را بهبود  ببخشد . 
سرپرســت مد یرعاملی پاس یاد آور شد : همه 
حق د ارند  و باید  به فکر تیم بود ، یک ماه د یگر نیم 
فصل به پایان می رســد  و اکثر اعضای تیم ریالی 

د ریافتی ند اشته اند .
وی بیان کرد : فصل سرما هم فرا رسید ه و پوشاک 
گرمایشی برای تیم تهیه نکرد ه ایم، هر بازی هم باید  

د وند گی کنیم تا هزینه سفر تامین شود . 
مظهری افــزود : 80 میلیون تومــان هم پول 
پوشــاک و هزینه سفر بوشــهر و کرج تیم بد هی 

د اریم که هنوز پرد اخت نشد ه است.
سرپرست تیم پاس شکست د ر بازی قبل مقابل 
نفت امید یه را به اشتباه های بازیکنان تیمش ارتباط 
د اد  و گفــت: عملکرد  بازیکنان به د ر این مســابقه 
مطلوب نبود  و انتظار د ارم د ر زمین سرسختانه تالش 
کنند .  وی افزود : د ر هر حال این وضعیت برای همه 
اعضای تیم یکسان است بنابراین از آنها می خواهم 
که نگران نباشــند  چرا که کاد ر مد یریتی باشــگاه 

مجد انه پیگیر حل مشکالت است. 
مظهری اضافه کرد : تا روز شــنبه منتظر می 
مانیم تا طبق وعد ه آقایان مسئوول شرایط تیم به 
لحاظ مالی حل شود  د ر غیر این صورت تبعات آن 

برعهد ه وعد ه د هند گان است.   
تیم پــاس د ر گروه ب لیگ د ســته 2 فوتبال 

کشور حضور د ارد .

خبــر

برگزاریجشنبزرگ
ورزشهایهمگانی

هگمتانه، گروه ورزش: همزمان با گرامید اشت 
میالد  پیامبر اعظم )ص( و هفته وحد ت، جشــن 
بــزرگ ورزش های همگانی بــا حضور بیش از 
600 ورزش د وست د ر رد ه های سنی مختلف به 

میزبانی همد ان برگزار شد .
د ر این جشــن ورزشی پرواز کایت و باد باد ک، بازی 
های فکری، بازی ورزش کود کان ، فریزبی،  وســطی و 
سایر رشته های همگانی به صورت آموزشی و مسابقه 
ای برای شرکت کنند گان به میزبانی بوستان ارم همد ان 

برگزار شد . 
رئیس هیات ورزش هــای همگانی همد ان د ر این 
مراســم اظهار د اشــت: هم اینک نزد یک به 30 هزار 
ورزشکار به صورت سازمان یافته و 500 هزار ورزشکار 
به صورت پراکند ه د ر برنامه های ســالیانه ورزش های 

همگانی این استان فعالیت د ارند .
هاد ی ســبزواری با اشــاره به اینکه بیش از یکصد  
برنامه مناسبتی د ر طول سال توسط هیات ورزش های 
همگانی اســتان همد ان برگزار می شود ، اظهار د اشت: 
همد ان یکی از استان های فعال د ر برگزاری برنامه های 

همگانی د ر سطح کشور است.
وی اضافه کرد : ورزش های همگانی امروزه بیشترین 
جامعه هد ف را به خود  اختصاص د اد ه و اغلب خانواد ه ها 
با رشته های زیرمجموعه این هیات آشنایی و مشارکت 

د ارند .
ســبزواری با بیان اینکه ورزش هــای همگانی با 
کمترین هزینه ، بهترین آموزش های ورزشی را برای 
سنین مختلف فراهم ساخته است، گفت: بیش از 50 

رشته ورزشی زیرمجموعه این هیات فعالیت د ارند .
ســبزواری، پیاد ه روی و ورزش صبحگاهی را رشته 
های رایگان د انست و گفت: بسترهای الزم برای حضور 
آحاد  مرد م د ر ورزش های صبحگاهی د ر سطح استان 
فراهم اســت و اکنون بیش از یکصد  ایســتگاه را فعال 

کرد ه ایم.
وی خاطرنشان کرد : د ر ســایر رشته ها نیز برنامه 
های گسترد ه را د ر راستای حضور حد اکثری مرد م مهیا 
ســاخته ایم تا بتوانیم فضای نشــاط و شاد ابی را برای 

خانواد ه ها فراهم کنیم.
وی با تاکید  بر اینکه برگزاری برنامه های مرد می 
د ر قالب جشــن ها و جشــنواره های ورزشی نیاز به 
حمایت د ســتگاه های اجرایی د ارد ، گفت: این برنامه 
ها متنوع و د ر راســتای شور و نشاط د ر جامعه است 
که خوشبختانه استقبال بی نظیر مرد م را نیز به د نبال 

د ارد .
د ر ایــن جشــن بزرگترین باد بــاد ک جهان که به 
نام فرد ی تحت عنوان قربانیان نامگذاری شــد ه است، 
به نمایش د ر آمد .   همچنین به قید  قرعه به شــرکت 

کنند گان د ر این جشن جوایزی اهد ا شد .

ایستگاهپایانیفوتبالمحالتهمدانباقهرمانیتیمهایهدفواتحاد

هگمتانه، گــروه ورزش: تیــم هد ف عنوان 
پنجمین  فوتبال  لیگ  د وره  یازد همین  قهرمانی 
المپیاد  فرهنگی ورزشی محالت همد ان را کسب 

کرد .
شــاگرد ان محمد  مهاجــری د ر د یــد ار فینال د ر 
حالیکه 90 د قیقه بازی مقابــل حریف قد رتمند  خود  
هگمتانه پرســی گاز را یک بــر یک به پایان برد ه بود ، 
د ر ضربات پنالتی توانســت با د رخشش سنگربان خود  

به پیروزی برسد .
حســین یاد گار از این تیم به عنوان بهترین بازیکن 
معرفی شد  و هد فی ها جام قهرمانی را باالی سر برد ند .

هگمتانــه پرســی گاز نیز با هد ایــت امیر عزیزی 
توانست د ر جایگاه د وم قرار بگیرد .

همچین تیم زاگرس شــورین د ر جایگاه سوم قرار 
گرفت.

کــوالک جورقان نیز تیم اخــالق یازد همین د وره 
مسابقات فوتبال محالت همد ان شد 

تیم اتحاد  مد نی نیز قهرمــان د ومین د وره فوتبال 
پایه محالت همد ان د ر رد ه جوانان شد .

تیم اتحاد  د ر نود  د قیقه وقت قانونی با نتیجه صفر- 
صفر به پایان رســاند  تا د ر ضربات پنالتی با د روازبان 
خــوب خود  توانســت تیم اتحاد  د ه متــری رضوان را 

شکست د هد .
 تیم اتحاد  د ه متری رضوان نیز نائب قهرمان شد  و 

آژاکس بر سکوی سوم ایستاد .
تیم شهید  عباســعلی قاسمی به عنوان تیم اخالق 
د ومین د وره فوتبال جوانــان محالت همد ان برگزید ه 

شد .
د ر پایان این مسابقات به تیم ها جام قهرمانی، لوح 

و هد ایای ارزند ه اعطا شد .

حالناخوشیوزها
درقلمروغربآسیا

هگمتانه، گروه ورزش- میثم ناصرنژاد : د ومین 
شکست شــاگرد ان مارک ویلموتس د ر رقابت 
های گروه ســوم انتخابی جام جهانی 2022 قطر 
د ر قاره آسیا باعث شد  تا نگرانی ها بابت صعود  

بیشتر شود .
تیمی که د ر 2 ماه اخیر هیچ اثری از غرض یوزهای 
تیزچنگال ند اشت و حال ناخوش آنها د ر مید ان مبارزه 

با رقیبان، نشان از حریف بی د ند ان د اشت.
کارنامه ملی پوشــان کشــورمان د ر 2 بازی اخیر 
به قد ری ضعیف و غیرقابل د فــاع بود ه که انتقاد های 
گســترد ه را حتی فراتر از کارشناسان فوتبال، د ر سایر 

محافل به د نبال د اشته است.
تیمی که د ر د فاع با اشــتباه های غیرقابل جبران ، 
ناهماهنگی و پراســترس به پاشنه آشیل تبد یل شد ه، 
د ر خط میانی راهبــری الزم را د ر طراحی و چید مان 

هجومی ند اشــته و د ر خط حمله نیز بسان کبریت بی 
خطر آنچنان که باید  و شاید  زهرد ار ظاهر نشد ه است.

بازی مقابل بحرین و عراق شــوک جد ی به فوتبال 
کشورمان بود  تا حال بیمارگونه تاکتیکی و هماهنگی 

یوزها را بیش از پیش نمایان سازد .
اشــتباه های خط د فاعی باعث شد  تا رمق هجومی 
تیم گرفته شــود  و روز پراســترس را برای خط میانی 
ایجــاد  کند  به طوریکــه گل های د ریافتــی از جناع 
چپ خط د فاعی طراحی و با عد م یارگیری د رســت، 
ناهماهنگی د ر کمربند  د فاعی و ســرد رگمی بازیکنان 

مقابل حریف به باخت سنگین منجر شد .
افــزون بر این هیچ د قیقه ای از بازی تحت فشــار 
قــرارد اد ن بازیکنان عراق را شــاهد  نبود یم و این تیم 
حریف بود  که توانست با محد ود  کرد ن فضای بازیکنان 
ما، نبرد  فیزیکی و تن به تن را به سود  خود  پایان برد ه 

و تمرکز را از شاگرد ان ویلموتس بگیرد . 
از سوی د یگر، هنوز خاطره تلخ حذف از جام ملت 
های آســیا با حواشی آن از یاد ها نرفته که این بار هم 

د ر بازی با عراق مشابه آنچه که جد ال با د اور بود ، تیم 
ملی را قربانی رفتار غیرحرفه ای کرد  و جالب تر اینکه 

باتجربه ها به این نوع نگرش منفی د امن زد ند .
د ر واقع اخراج مســعود  شجاعی برخواسته از همان 
سنت قد یمی د ر تحت تاثیر قرار د اد ن د اور برای بهانه 
جویی بهتر د ر اســتفاد ه از اخطارها و خروج از مید ان 

بود .
تفکرات ویلموتس به نســبت شیوه تاکتیکی و فنی 
کارلوس کی روش سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان، 
هنوز نتوانســته اعتماد  را بر فوتبال د وستان ایرانی القا 
کنــد  و 2 باخت اخیر نیز نگرانی ها بابت عد م صعود  را 

به د نبال د اشته است.
فاصله گرفتن از صد ر جد ول، تکرار باخت و اختالف 
امتیاز با حریفان از یکسو و اینکه ملی پوشان د ر مقابل 
بحرین و عراق صالبت همیشــگی را ند اشته و زهرد ار 
ظاهر نشــد ه اند ، فضای انتقاد ها را گسترد ه تر خواهد  

کرد .
آنچه امروزه از تیم ملی مشاهد ه می شود ، یوزهای 

بی د ند ان د ر قلمرو تفکرات شکســت خورد ه سرمربی 
بلژیکی اســت که تد اوم آن پایانی تلخ و زود هنگام را 

برای فوتبال کشورمان به ارمغان می آورد .
مارک ویلموتس می بایســت د ر 4 بازی باقی ماند ه 
برای جبران نتایج از د ســت رفته چاره اند یشی کند  و 

به طور قطع د یگر حق اشتباه ند ارد .
او د ر مســیر آزمونی قرار گرفته که نتیجه غیرقابل 
قبول چه بسا د امن گیر فد راسیون نشین ها نیز بشود .

 ملی پوشان کشورمان هم اکنون با 6 امتیاز د ر رد ه 
ســوم قرار د ارند  و البته د ر صورت حضور د ر رد ه د وم 
جد ول نیز باید  امید وار باشد  به عنوان یکی از چهار تیم 
برتر د ر جمع تیم  های د وم، جواز صعود  را د ریافت کند .

بــا این اوصاف باید  د ید  که جانشــین کارلوس کی 
روش آیا می تواند  بقای خود  را با جبران امتیازهای از 
د ست رفته جبران کند  یا قبل از تابستان 99، با خشم 
هواد اران فوتبال د وست و تیفوسی ایران بد رقه تلخ د ر 

انتظارش خواهد  بود . 

ایرانوجهان

رئیسسازماناطالعاتسپاه:

اطالعاتسپاهمفسداناقتصادیرابهکشوربازمیگرداند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس سازمان 
اطالعات ســپاه با اشــاره به به د ســتگیری 
ســپاه  اطالعات  گفت:  اقتصاد ی  مفســد ان 
مفســد ان اقتصاد ی را به کشور باز می گرداند؛ 
مقابله با مفسد ان اقتصاد ی، د یر و زود  د ارد ، اما 

سوخت و سوز ند ارد .
حجت االســالم حســین طائب رئیس ســازمان 
اطالعات سپاه پاســد اران انقالب اسالمی، پنج شنبه 
گذشته طی سخنانی د ر همایش سراسری هیأت های 
نظارت بــر انتخابات مجلس که د ر مشــهد  مقد س 
برگزار شــد ، با بیان اینکه وضعیت انقالب اســالمی، 
وضعیــت پیش رونــد ه و د ر حال حرکت به ســمت 
قله هاســت، اظهار کرد : آمریکا و اسرائیل می خواهند  
مانع از قد رت یابی نظام اســالمی شوند  و برای ایجاد  
ایــن مانع، هــر کاری از د ستشــان بربیایــد ، انجام 
می د هنــد ، اما تاکنون موفق نبــود ه و بعد  از این نیز 

موفق نخواهند  بود .
** آمریکا »قد رت و تهد ید  هوشمند « را د ر 

مواجهه با انقالب اسالمی به کار برد ه است
وی د ر تحلیل وضعیت کنونی، طرح آمریکا و غرب 
برای مقابله با انقالب اسالمی را تشریح کرد  و گفت: 
آمریکایی ها با گزاره های مختلفی با انقالب اســالمی 
مواجهه د اشــته اند ؛ ابتد ا قد رت ســخت و نرم مطرح 
بود ، اما از ســال 2005 اد بیات جد ید ی د ر مســائل 
امنیتی شــکل گرفت و عنوان »قد رت هوشــمند « و 
»تهد ید  هوشــمند « وارد  اد بیات امنیتی شد  که این 
قد رت هوشــمند  د ر مواجهه با انقالب اسالمی به کار 

برد ه شد ه است.

رئیس سازمان اطالعات سپاه د ر اد امه سخنانش، 
گزاره های مختلف قد رت هوشمند  را تشریح کرد .

** جریان نفوذ به د نبال وارد  کرد ن عناصر 
خود  به مجلس اســت؛ البته اطالعات ســپاه 

مراقب است
رئیس سازمان اطالعات سپاه، هد ف نهایی آمریکا 
و غرب، کشــاند ن ایــران به پای میــز مذاکره برای 
امضای برجام های د فاعــی و منطقه ای برای »تأمین 
امنیت اسرائیل« اعالم کرد  و گفت: جریان نفوذ یک 
جریان جد ی است و ما وظیفه د اریم د ر برابر جریان 
نفوذ، سد  ایجاد  کنیم چرا که آن ها می خواهند  عناصر 
وابسته به خود  را وارد  مجلس کنند  و ما وظیفه د اریم 
مراقبت کنیم تا افراد  ضد انقالب و مفسد  وارد  مجلس 

نشوند .
از  نگهبان مســؤول جلوگیری  ** شورای 

ورود  شبکه نفوذ به د رون نظام است
وی اد امــه د اد : د ر حال حاضر یکــی از اقد امات 
جد ی د شــمن، شبکه سازی د ر حوزه سیاسی و نفوذ 
د ر بد نه نظام اســت، از این رو شورای نگهبان مسؤول 

جلوگیری از ورود  شبکه نفوذ به د رون نظام است.
بر روی نظارت شورای  ** هجمه د شــمن 

نگهبان متمرکز شد ه است
حجت االسالم طائب د ر بخش د یگری از سخنانش 
به موضوع انتخابات اســفند  مــاه پرد اخت و با بیان 
اینکه هجمه د شــمن به شــورای نگهبان د ر نظارت 
اســتصوابی و نظارت متمرکز شد ه است، گفت: امروز 
کشــور ما د ر کانال امنیت کامل قرار د ارد  و احساس 
مرد م نسبت به انقالب احساس غرور است و احساس 

فســاد  به احساس مبارزه با فساد  تبد یل شد ه است و 
د شــمن این را نمی خواهد  لذا قصد  د ارد  که این فضا 

را از بین ببرد .
انتخابات د ر کمال  ** هد ف ما، برگــزاری 

امنیت، صحت و سالمت است
وی افزود : هد ف ما این اســت کــه انتخابات د ر 
کمال امنیت، صحت و سالمت و با حضور حد اکثری 
مرد م برگزار شود  و مجلسی د ر طراز گام د وم انقالب 

اسالمی شکل بگیرد .
** د ر انتخابات باید  د قت الزم صورت گیرد  

تا حق الناسی ضایع نشود 
رئیس ســازمان اطالعات ســپاه خاطرنشان کرد : 
د شــمن تالش می کند  کــه مشــارکت را از طریق 
ناامیــد ی مرد م، کاهش د هد  تا نتیجتاً، مجلســی د ر 
طراز انقالب اسالمی شــکل نگیرد ، ولی قطعاً موفق 
نخواهند  شــد ، اما باید  مراقبت هــای الزم هم انجام 
شود  تا ضد انقالب و عوامل نفوذی وارد  مجلس نشوند  
و این هم به همت شــورای نگهبان ان شــاهلل محقق 
خواهد  شــد  البته حتماً باید  د قــت الزم هم صورت 

گیرد  که حق الناس ضایع نشود .
به  را  اقتصاد ی  مفسد ان  سپاه  اطالعات   **

کشور بازمی گرد اند 
پایانــی  بخــش  د ر  طائــب  حجت االســالم 
د ستگیری  ماجرای  به  هم  اشــاره ای  ســخنانش 
مفســد ان اقتصاد ی د اشــت و گفت: ما مفسد ان 
اقتصاد ی را به کشــور بازمی گرد انیم و بد انید  که 
مقابله با مفســد ان اقتصاد ی، د یر و زود  د ارد ، اما 

ند ارد . و سوز  سوخت 

تورمناشیازافزایشقیمتبنزینچقدراست؟
برخالف تصور  و جهان:  ایران  هگمتانه، گروه 
بســیاری از افراد ، بررسی تورم ناشی از افزایش 
قیمت بنزین د ر سال های اخیر نشان می د هد  که 
این شــاخص تأثیر زیاد ی بر روی تورم عمومی 

کشور ند ارد .
روز گذشته شــرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی 
ایران با صد ور اطالعیه ای اعالم کرد  که از امروز قیمت 
هــر لیتر بنزین ســهمیه ای 1500 تومان و قیمت هر 
لیتر بنزین آزاد  3000 تومان اســت. به عبارت د یگر، 
قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 50 د رصد  و قیمت هر 

لیتر بنزین آزاد  200 د رصد  افزایش یافت.
د ر این شرایط، یکی از مهمترین نگرانی های مرد م 
افزایش تورم ناشــی از افزایش قیمت بنزین است. د ر 
واقع، این نگرانی همیشــه همزمان بــا اصالح قیمت 
حامل های انرژی بــه خصوص بنزین د ر فضای جامعه 
مطرح می شــود  که افزایــش قیمت بنزیــن افزایش 
چشــمگیر تورم را بــه همراه خواهد  د اشــت. اما این 

نگرانی چقد ر جد ی است؟
برای پاســخ د اد ن به این سوال، نگاهی به اظهارات 
کارشناســان و گزارش های مراکز پژوهشی د رباره این 

موضوع می اند ازیم:
*بررســی تورم ناشی از قیمت بنزین از سال 

84 تاکنون
الف- یکی از راه های پاسخ د اد ن به این سوال مهم، 
بررســی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین د ر سال های 
گذشــته بود ه است. برخی کارشناســان معتقد ند  این 
آثار تورمی چند ان چشــمگیر نبود ه اســت. به عنوان 
مثال، مسعود  خوانســاری رئیس اتاق بازرگانی تهران 
د ر گفتگویی و د ر پاســخ به این پرسش که آیا افزایش 
قیمت ســوخت و کاهش یارانه آن، بــه افزایش تورم 
منجر نخواهد  شــد ؟، گفت: »د ر د فعات گذشــته که 
اصــالح قیمت بنزین صورت گرفته، اثرات تورمی قابل 
اعتنایی مشاهد ه نشد ه و آنچه رخ د اد ه نیز کوتاه مد ت 
بود ه اســت«. اما آیا این اد عای رئیــس اتاق بازرگانی 

تهران صحت د ارد ؟
برای بررسی این موضوع، آثار قیمت بنزین از سال 

84 تاکنون مورد  بررسی قرار می د هیم:
*الف- ســال 86 )آغاز ســهمیه بند ی بنزین(: د ر 
تیرماه این ســال بنزین برای اولین بار ســهمیه بند ی 
شــد  و قیمت بنزین ســهمیه ای از 80 تومان به 100 
تومان رسید  و نرخ آزاد  نیز به 400 تومان جهش کرد . 
96 د رصد  مصرف بنزین د ر ســال 86 به صورت بنزین 

سهمیه ای بود .
نرخ تورم د ر این سال به 18.4 د رصد  رسید  که نسبت 
به ســال قبلش، 6.5 د رصد  بیشتر بود . براساس گزارش 
بانک مرکزی، د لیل اصلــی افزایش تورم، »ارزش اجاری 
مسکن شخصی« بود . همچنین د ر بین گروه های اصلی 
نیز خوراکی ها و آشــامید نی ها بیشــترین نقش را بازی 
کرد ه اند  و نقش گروه »حمل ونقل« که بیشترین اثر را از 

رشد  قیمت سوخت می پذیرد ، ناچیز بود ه است.

ب- سال 89 )آغاز اجرای هد فمند ی یارانه ها(: د ر 
آذرماه این سال، بنزین سهمیه ای که پیش از آن 100 
تومان بود  با 300 د رصد  افزایش به 400 تومان رسید . 

بنزین آزاد  نیز از 400 به 700 تومان صعود  کرد .
د ر ســال 89، طبق گــزارش بانــک مرکزی تورم 
مصرف کنند ه به 12.4 د رصد  رســید . این عد د  نسبت 
به ســال 88 حد ود  1.6 د رصد  رشــد  کرد ه بود . بانک 
مرکزی د ر تحلیل رشــد  تورم د ر ســال 89، »ارزش 
اجاری مســکن شخصی« را به عنوان عامل اول معرفی 
و رشــد  شاخص بهای »گوشت گوســفند  یا بز تازه با 

استخوان« را عامل د وم شناسایی کرد .
البته با توجه به اینکه د ر ماه های پایانی ســال 89، 
اصالح قیمت بنزین عملی شد ، می توانست اثر تورمی 
د ر سال 90 تخلیه شــود . د ر این سال آمارهای بانک 
مرکزی از رشــد  قابل توجه تــورم خبر می د هند . تورم 
مصرفی د ر سال 90 به 21.5 د رصد  رسید . اما آیا رشد  
تورم صرفا برخاسته از افزایش قیمت بنزین بود ه است؟ 
د ر ســال 90، تحریک انتظارات تورمی صرفا از کانال 
افزایش قیمت بنزین نبود ه اســت، بلکه رشد  نرخ ارز 
به عنوان لنگر اصلی سیاســت پولی ایران، د ر این سال 
نقش اصلی را د ر تهییــج انتظارات تورمی بازی کرد ه 
اســت. نرخ ارز د ر سال 90 حد ود  74 د رصد  نسبت به 
سال 89 جهش پید ا کرد ه بود . تحلیل بانک مرکزی از 
تغییرات تورم د ر این سال نیز نشان می د هد  که عامل 
اصلی تورم، پد ید ه ای جز بنزین بود ه اســت. د ر ســال 
90، »ارزش اجاری مسکن شخصی« از باالترین سهم 
د ر تورم کل به میزان 10.3 د رصد  برخورد ار بود . پس 
از آن شــاخص بهای »بنزین« با 5.8 د رصد  ســهم از 

رشد  شاخص کل، د ومین نقش را د اشت.
ج- سال 93 )اجرای گام د وم هد فمند ی یارانه ها(: 
د ر سال 93 نرخ بنزین سهمیه ای به 700 تومان و نرخ 
بنزین آزاد  به هزار تومان رســید ؛ یعنی یک تغییر 75 

د رصد ی و 42 د رصد ی.
بانک مرکــزی تورم مصرف کنند ه د ر ســال 93 را 
15.6 د رصــد  اعالم کرد . د ر این ســال نرخ تورم روند  
کاهشــی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد  یعنی رشد  
قیمت بنزین نتوانســت د ر این سال مانع کاهش تورم 
شــود . بانک مرکزی د ر تحلیــل تغییرات تورم د ر این 
سال آورد ه اســت: »تثبیت نرخ ارز، کنترل نقد ینگی 
و تعد یل انتظارات تورمی د ر ســال 1393 موجب شد  
تــا روند  نزولی این نرخ اد امــه یافته و از 32.5 د رصد  

د ر فرورد ین ماه به 15.6 د رصد  د ر پایان سال برسد «.
د - ســال 94 )تک نرخی کرد ن بنزیــن(: د ر این 
سال، ســهمیه بند ی بنزین حذف شد  و قیمت بنزین 
تک نرخی معاد ل هزار تومان بســته شد . د ر نتیجه د ر 
این سال برای بنزین سهمیه ای معاد ل 42 د رصد  رشد  
قیمــت رخ د اد . البته با توجه بــه اینکه قیمت بنزین 
آزاد  تغییری نکرد ه بود ، به شکل میانگین رشد  قیمت 

بنزین حد ود  25 د رصد  بود .
د اد ه هــای بانک مرکزی نشــان می د هد  که د ر این 
ســال، تورم 11.9 د رصد ی ثبت کرد ه است که معاد ل 
3.7 د رصد  نســبت به سال 93 کاهش یافته است. د ر 
این سال بیشترین تورم متعلق به گروه های »بهد اشت 
و د رمان«، »تحصیل« و »رستوران و هتل« بود ه است.

د ر مجموع، بررسی تجربیات باال نشان می د هد  که 
د ر د وره هایی که د ولــت د ر وضعیت باثبات اقتصاد ی 
افزایــش قیمت بنزیــن را انجام د اد ه، تــورم افزایش 
چند انی ند اشــته و حتــی بعضا شــاهد  کاهش تورم 
هســتیم. اما د ر د وره ای مثل ســال 90 کــه همراه با 
نوســان ارزی و اعمال تحریم ها بود ه، شــاهد  افزایش 
تورم هســتیم که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت 

بنزین بود ه است.
*تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین د ر سال 

جاری چقد ر است؟
براساس گزارش شماره 16182 مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی با عنوان »مســاله بنزین، 
رویکرد هــا و مخاطرات« که آذرماه پارســال منتشــر 
شــد ، د ر حالت افزایش 100 د رصــد ی قیمت بنزین 
با اختصاص ســهمیه ماهانه 60 لیتری بنزین به ازای 
هر خود رو همراه با اختصاص ســهمیه مناســب برای 
خود روهــای عمومی )تاکســی ها( که تقریبا مشــابه 
وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است )قیمت بنزین 
ســهمیه ای 50 د رصد  و قیمت بنزین آزاد  200 د رصد  
اضافه شد ه است که با توجه به میزان پیش بینی شد ه 
بــرای مصرف هر کد ام از آنهــا، تقریبا معاد ل افزایش 
100 د رصد ی قیمت بنزین است(، پیش بینی می شود  

شاهد  افزایش 1.6 د رصد ی میزان تورم باشیم.
اخیرا فرید ون اسعد ی کارشناس حوزه انرژی هم د ر 
برنامه گفتگــوی ویژه خبری د رباره این موضوع گفت: 
»اصالح قیمت بنزین بر تورم سبد  خانوار و رفاه آن به 
صورت مســتقیم تأثیر چند انی نــد ارد . اگر نرخ بنزین 
هزار و 500 تومان شــود  میانگین تأثیر آن بر تورم و 
همه د هک های جامعــه 34 صد م د رصد  و اگر 2 هزار 

تومان شود  یک و هشت د هم د رصد  است«.
البته باید  به این نکته اشاره کرد  که به نظر می رسد  
اعد اد  مذکور تورم واقعی )مســتقیم( ناشی از افزایش 
قیمــت بنزین اســت و د ولت باید  بــا مد یریت فضای 
اقتصاد ی کشــور به خصوص د ر بخــش حمل و نقل 
جلوی تورم روانی )غیرمستقیم( ناشی از افزایش قیمت 
این حامل انرژی را بگیرد ، اتفاقی که د ر سال های 86، 
89، 93 و 94 رخ د اد  و تکرار آن خیلی سخت نیست.
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فرهنگشهروندی

هگمتانــه، گروه فرهنگ شــهروند ی - زهرا 
ذوالفقاری: فصل د رس و کالس شــروع شــد ه 
و اســتفاد ه از کاغذ د ر بیــن خانواد ه هایی که 
د انش آموز د ارند  افزایش یافته اســت، از طرفی 
زباله های مــد ارس نیز به جمع زباله هایی که باید  
د فع شود  افزود ه می شود ، اینجاست که ضرورت 
تفکیک کاغذ از زباله بســیار مهم می شود  و د ر 
واقع فرهنگ ســازی د ر مد ارس، بین والد ین و 
د انش آمــوزان برای تفکیک زبالــه امری مهم و 

ضروری به شمار می رود .
کاغذ هــای باطله به عنوان مادــه اولیه صنایع کاغذ 
سازي محسوب مي شــود  لذا  بازیافت کاغذهای باطله 
می توانــد  ســبب جلوگیــری از مصرف بي رویه چوب 
د رختان و احیاي بهتر فضاي سبز، تقویت بنیه اقتصادي 
کشور و جلوگیري از صدور ارز به خارج براي تهیه خمیر 
از  کاغذ  خمیر  تهیه  از  حاصل  آلودگي  کاهش  کاغذ، 
چوب توسط کارخانه ها، صرفه جویي در انرژي، کاستن 
حجم زباله های د فن شد ه د ر زمین، کاهش هزینه های 
جمع آوري زباله، کاهش تعداد کارکنان در مراحل جمع 
آوري و دفع زباله و کاهش هزینه های مد یریت شــهری 
شود ، از همین رو یکی از نکات مهمی که شهروند ان باید  
بد ان توجه کنند ، تفکیک کاغذ و به معنای واقعی عمل 

به »کاغذ زباله نیست« است.
عصــر یک روز زیبــای پاییزی اســت و و وزش باد  
برگ هــای د رختان را بر زمین می ریــزد ، زمانی که د ر 
خیابان های شــهر قد م میزنی د ر کنار مــد ارس یا د ر 
منازل و سطل زباله ها متوجه کاغذهایی می شوی که از 
د فتر د انش آموزان کند ه شد ه، و زباله آن قاطی زباله های 

د یگر است.
چند  روز قبــل د ر پیاد ه راه بوعلــی قد م میزد م، 
د ر طول مســیر متوجه برگه های کاغذی تبلیغ عطر 

روی زمین شــد م، برگه هایی که بد ون توجه از د ست 
کود کی که آنها را تبلیغ میکرد  گرفته می شد  و کمی 
آن طرف  تر روی زمیــن می افتاد ، و این د ر حالی بود  
که د ر طول مسیر پیاد ه راه بوعلی چند ین سطل زباله 

تعبیه شــد ه و روی آنها نوشته زباله خشک، زباله تر.
صبح زود  اســت، و مرد م د ر صــف خود  پرد از برای 
گرفتن یارانه صف کشــید ه اند  و کاغذ هایی را که برای 
گرفتن باقیماند ه حساب از خود  پرد از می گیرند ، پس از 

مشاهد ه روی زمین می اند ازد .
روند  سریع رشد  فروشگاه های زنجیره ای د ر شهر، 
باعث شــد ه هر یک تبلیغات گســترد ه ای را د ر شهر 
انجام د هند ، چند ی پیش که به یکی از ســینماهای 
شــهر مراجعه کرد م، یکــی از همیــن بازار یاب های 
فروشــگاه زنجیره ای، تبلیغات کاغذی را به د ســت 
افراد  می د اد  و افراد  هم پس از یک نگاه اجمالی بد ون 
توجــه به تفکیــک زباله کاغذی آن را د اخل ســطل 
زباله همراه با ســایر خوراکی هایــی که خورد ه بود ند  

می کرد ند .
با خود  می گویم حال که کاغذ به این گرانی شد ه است 
چــه لزومی د ارد  این همه تبلیغات کاغذی و یا چه لزومی 

د ارد  حتما باقیماند ه حساب را از عابر بانک گرفت.
فرهنگ جد اسازی کاغذ از سایر زباله ها امروز با توجه به 
اهمیت کاغذ امری بسیار مهم است، اما متأسفانه آنچه د ر 
جامعه د ید ه می شود  نشان می د هد  اکثر شهروند ان نسبت 

به اهمیت این موضوع آگاه نیستند  و هنوز هم قد ر کاغذ 
را نمی د انند ، چه بســا آموزش و آگاهی شهروند ی د ر این 

خصوص بسبار با اهمیت است.
شــاید  همه ما این  جمله،» کاغذ زباله نیســت« را 
شــنید یم، اما اینکه چه میزان بد ان اهمیت د اد یم مهم 

است!
* گیتی جمال: تفکیک از مبد أ کاغذهای باطله، 
کاهش هزینه های جمــع آوری زباله را به همراه 

خواهد  د اشت
یکی از فعاالن محیط زیســت د ر این خصوص ابراز 
کرد : نبــود  آموزش های مرد می بــرای تفکیک از مبد أ 
کاغذ، نظــام اد اری و نهاد های د ولتــی به عنوان تولید  
کنند ه عمد ه کاغذ باطله، از جمله عوامل باال بود ن سرانه 

مصرف کاغذ د ر کشور هستند .
گیتی جمــال با تأکیــد  بر اینکــه کاهش مصرف 
کاغذ نیازمند  توســعه بیشــتر د ولت الکترونیک و ارائه 
آموزش هــای الزم به شــهروند ان از طریــق نهاد های 
مربوطه از جمله حفاظت محیط زیســت و سمن های 
فعال د ر حوزه محیط زیست است، گفت: اد ارات د ولتی، 
مد ارس و د انشگاه ها بایســتی د ر واحد های اد اری خود  
نســبت به جانمایــی مکان هایی برای تفیــک از مبد أ 

کاغذهای باطله اقد ام کنند .
وی تصریــح کرد : تفکیک از مبــد أ کاغذهای باطله 
عالوه بــر بازیافت آن د ر صنایع کاغذ ســازی، کاهش 

قطع د رختان، کاهش حجم زباله های د فنی د ر خاک و 
کاهــش هزینه های جمع آوری زباله را به همراه خواهد  

د اشت.
*شــریفی: ضرورت اســتفاد ه از تشکل های 

مرد می د ر آموزش شهروند ی
مد یرعامل مؤسسه اند یشکد ه نگاه یکی از مؤسسات 
فعال د ر عرصه آموزش شــهروند ی و مد یریت شهری 
هم د ر گفتگو با خبرنگار هگمتانه با بیان اینکه حضور 
مرد م و مشــارکت اجتماعی د ر عرصه های مختلف از 
تصمیم گیــری تا اجرا، ضرورتی غیرقابل انکار اســت، 
اظهار کرد : د ر کشورهای توسعه یافته همه امور مرتبط 
با محیط زیســت، بهد اشت و د رمان، آموزش، مد یریت 
شــهری و... بــه عهد ه مــرد م د ر قالب ســازمان های 

مرد م نهاد  است.
مهد ی شــریفی د ر این خصوص اد امه د اد : حضور 
مرد م د ر قالب تشــکل ها د ر فرآیند های برنامه ریزی و 
اجرای شهری، د ر سطوح مختلف با کاهش هزینه های 
مجموعه مد یریت شــهری، افزایــش رضایتمند ی و 
مشــارکت شــهروند ان موجب تحقق برنامه های رفاه 

شهروند ی د ر کوتاه ترین زمان ممکن می شود .
وی تصریــح کــرد : د ر جامعــه کنونی، نیــاز مبرم 
مجموعه هــای تصمیم گیــر و مجری به تشــکل های 
مرد م نهاد  د ر راســتای حل معضــالت واقعی و ملموس 

موجود  محسوس است.

شــریفی د ر اد امه ســخنان خود  بیان کرد : اگرچه 
الزامات و بسترهای ورود  سمن ها به عرصه های اجرایی 
و مشــارکتی به ویژه د ر حوزه های شهری کمتر فراهم 
شد ه است اما بخش کلید ی ســمن ها به عنوان بازوان 
توانمند  مراکز اجرایی د ر توســعه، آموزش، اســتقرار و 
تثبیت توســعه پاید ار، بازنگری و اصالح زیرساخت های 
مناسب د ر زمینه مد یریت پسماند ها به صورت تخصصی 

کاماًل آشکار است.
وی ایجاد  فرصتی د ر راستای تعامل مد یریت شهری، 
آموزش و پرورش، ســازمان های مرد م نهاد  و رسانه  را از 
مهمترین نیازها عنوان کرد  و گفت: مشــارکت و کمک 
به مد یریت شــهری باید  د ر قالب توانمند سازی آموزش 
د انش آموزان، د انشجویان و مسؤولیت پذیری شهروند ان 
به صورت تخصصی و طرح های مد ون برنامه ریزی شود .

مد یرعامل مؤسســه اند یشکد ه نگاه افزود : آنچه الزم 
به اطالع رســانی و آموزش د ر حوزه تفکیک زباله است، 
مبحث بازگشــت هزینه به ســبد  خانــواد ه و کمک به 

توسعه پاید ار د ر سطح ملی است.
* ایجاد  بسترهای الزم برای فعالیت تشکل های 

مرد می د ر زمینه آموزش شهروند ی
شــریفی افــزود : د ر زمینــه آمــوزش، بــا وجود  
ســازمان های مرد م  نهاد  تخصصی مد یریت شهری، د ر 
صورت ایجاد  بســترهای فعالیــت و حضور آنها امکان 
آموزش فراگیــر و کم هزینه با توجه بــه فعالیت های 

اجتماعی و د اوطلبانه، تحقــق اهد اف راحت تر خواهد  
بود .

وی با اشاره به این مطلب که آموزش ها با توجه به 
اهمیت تفکیک و مد یریت پســماند ها، باید  به صورت 
تخصصی و د ر ســطوح مختلف بــه ویژه د وره کود کی 
و همــراه بــا د وران تحصیل آغاز شــود ، عنوان کرد : 
مشــارکت مرد م د ر هر زمینه و هر سطحی باعث فتح 
باب د ر هر زمینه و پیشرفت د ر جامعه می شود  و بهتر 
اســت که این مشــارکت و حضور د ر قالب سمن ها به 
صورت قاعد ه مند  و مد ون باشد  تا از هد ررفت انرژی و 

هزینه اجتماعی جلوگیری شود .
شــریفی د ر پایان اضافه کرد : د ر راســتای تحقق 
این هد ف نیز پیشــنهاد  ایجاد  اتاق آموزش و مشاوره 
توسط سازمان مد یریت پســماند  شهرد اری با حضور 
فعاالن ســمن ها، مراکز آموزشــی و نمایند گان رسانه 

ارائه می شود .
طبق آمار اعالم شد ه، سرانه مصرف ساالنه کاغذ د ر 
ایران بیش از 10 کیلوگرم بود ه که با احتساب جمعیت 
ایران بالغ بر 800 هزارتن کاغذ د ر ســال خواهد  بود . 
بــا توجه به اینکه برای تولید یک تن کاغذ 17 درخت 
الزم اســت لذا برای تهیه کاغذ مورد  نیاز کشــور باید  

ساالنه حد اقل 13 میلیون د رخت قطع شود .
با این تفاســیر باید  تأکید  کــرد  که نقش و اهمیت 
مشــارکت مرد م د ر زمینــه مد یریت پســماند  امری 
انکارناپذیر اســت که این موضوع عــالوه بر همکاری 
مســؤوالن، همکاری و افزایش حس مسؤولیت پذیری 
مــرد م را نیز می طلبد ، مرد م بایــد  بد انند  که امروزه با 
توجه به شرایط کنونی جامعه، تفکیک کاغذ د ر منزل، 
محیــط کار، خیابان و... امری ضروری و مهم اســت 
که هر یک از ما شــهروند ان نسبت به آن وظیفه مند  

هستیم.

هگمتانه، گروه فرهنگ شهروند ی: هر روز به میزان 
زباله های تولید  شد ه توسط جوامع بشری افزود ه 
امر موجب آلود ه شد ن محیط  می شــود . همین 
زیست شد ه و منابع طبیعی را آلود ه می کند . توزیع 
خود سرانه زباله بد ون د ر نظر گرفتن فواید  بازیافت 
و پسماند  بازیافتی باعث از بین رفتن منابع طبیعی 
و افزایش آلود گی ها می شود . تفکیک زباله شاید  
تنها راه حلی باشد  که می تواند  کمی به بهبود  این 
وضعیت کند . فواید  بازیافت زباله  می تواند  به میزان 
زیاد ی بر اســتفاد ه د وباره از زباله  و چرخه بهبود  

شرایط محیط زیست تأثیر گذارد .
به نوشته بیتوته، با استفاد ه مجد د  از زباله ها، شاید  به مرور 
بتوانیم هد ف از تفکیــک زباله ها را د رک کنیم. محیط 
زیســت افراد  ما تحت تأثیر این امــر می تواند  تغییرات 
اساســی کند  و زند گی مان بر روی زمین د وام بیشتری 

د اشته باشد .
جد اسازی زباله ها می تواند  به چرخه بازیافت زباله کمک 
کند ، به همین منظور نیاز است تا هر فرد  تفکیک زباله 

خشک و  تر را جد ی تر بگیرد .
 * جد اسازی زباله های خشک و تر

د ر بیشــتر کشورهای توســعه یافته، تفکیک زباله های 
خشــک و  تر امر بسیار مهمی است و شــهروند ان ملزم 
به رعایت آن هســتند . د ر شــهرهای توسعه یافته برای 
زباله های خشک و  تر به تفکیک سطل های جد اگانه تعبیه 
می شود  تا پسماند  بازیافتی به راحتی شناسایی شود  و د ر 

چرخه بازیافت مورد  استفاد ه قرار گیرد .
بیشتر جوامعی که از کمبود  منابع طبیعی رنج می برند ، 
بازیافت زباله ها را راه حلی برای تولید  می د انند . به همین 
د لیل د ر قوانین این کشورها تفکیک زباله و د سته بند ی 
پسماند های بازیافتی امری اجباری است و حتی رعایت 

نکرد ن آن جریمه و مجازات د ارد .
پسماند های تولید ی د ر هر منزل می تواند  به سه د سته 
تقسیم شود . زباله های خشک و  تر به عنوان د و د سته از 

پسماند  بازیافتی شناخته می شوند  و بخش د یگر مربوط 
به زباله های خطرناک است.

بیشتر جوامعی که از کمبود  منابع طبیعی رنج می برند ، 
بازیافت زباله ها را راه حلی برای تولید  می د انند  و از آن ها 
به عنوان منابع اصلی د ر چرخه ساخت و تولید  استفاد ه 

می کنند .
*زباله  های خشک

د سته بند ی زباله های خشک بسیار متنوع است. بیشتر 
زباله های تولید ی د ر منزل د ر د سته زباله های خشک قرار 
می گیرند . بیشتر پسماند های بازیافتی د ر این د سته بند ی 
می تواند  د و مرتبه د ر چرخه تولید  قرار گرفته و بازیافت 

شود . زباله های خشک شامل موارد  زیر می شود :
*کاغذ و مقوا

انــواع روزنامه، مجله، کتاب، د ســتمال کاغذی، عکس، 
بسته های کاغذی شیر و آب میوه، جعبه شیرینی، کفش 

و لباس،  شانه تخم مرغ و …
*پالستیک

انــواع ظــروف پالســتیکی، روکش ها و کیســه  های 
پالستیکی، هر نوع وسیله پالستیکی و انواع ابر و اسفنج

*فلزات
انــواع قوطی های فلزی، کنســرو، رب، وســایل فلزی 
آشــپزخانه، شــیرآالت، لوله  ها و توری  های فلزی، انواع 
وسایل از جنس مس، چد ن، آهن و فویل  های آلومینیومی

*شیشه
انواع ظروف شیشه  ای، المپ  های ساد ه و فلورسنت، آینه، 

سرامیک، چینی، بلور و …
*منسوجات و چرم

انواع لباس  های کهنه و پارچه های مستعمل، انواع وسایل 
پارچــه  ای، کیف و کفش هــای از جنس پارچه و چرم، 

لباس و وسایل چرمی
*چوب

انواع جعبه  های چوبی، شاخه و برگ د رخت، مبل،  میز، 
وسایل چوبی آشپزخانه و …

*لوازم الکتریکی و الکترونیکی
ســیم، کابل، پریز، سی د ی، نوار کاست، ماشین حساب، 
ســاعت، لوازم کامپیوتر، چراغ قوه، انــواع باتری، تلفن، 

تلویزیون و انواع وسایل برقی
*زباله های تر

زباله های تر بیشتر شامل پســماند های غذایی می شود . 
مانند  برنج، خورش، گوشــت، مــرغ، ماهی، روغن  های 

خوراکی سوخته و فاسد  شد ه.
انواع میوه و سبزی نیز د ر این د سته بند ی قرار می گیرند  
چه قابل استفاد ه باشند  و چه فاسد  یا منجمد  شد ه باشند . 
هنگامی که د ر مورد  زباله صحبت می کنیم به طور قطع 

توجهی به تاریخ مصرف مواد  ند اریم.
به صورت معمول از زباله های تر می توان به عنوان پسماند  
بازیافتی د ر تولید  انواع کود  اســتفاد ه کرد . بنابراین باید  
توجه د اشــت چنانچه زباله های  تر با زباله های خشک و 
ســایر انواع زباله مخلوط باشند ، کیفیت کود  تولید  شد ه 
مناسب نخواهد  بود  و می تواند  به بهد اشت محیط زیست 

آسیب وارد  کند 
*زباله های خطرناک

جد ا از زباله های خشــک و  تر بخشی از زباله ها د ر د سته 
زباله هــای خطرناک قرار می گیرند . همان طور که از نام 
این د سته بند ی مشخص است این نوع از زباله ها شامل 
مواد  خطرناک می شــوند . د ر کل به مــواد ی که باعث 
تشــکیل انواع میکروب و باکتری شوند  خطرناک گفته 

می شود .
همچنین، زباله هایی که د ر معرض نور و حرارت می توانند  

گازهای مضر و خطرناک تولید  کنند ، یا قابل اشــتعال 
باشند  د ر د سته زباله های خطرناک قرار می گیرند .

*بازیافت پسماند 
هرگونه اســتفاد ه د وباره و جد ید  از مواد  زاید  و پسماند  
بازیافتی را بازیافت می گویند . عملیات بازیافت زباله ها 
عملیات خاص و پیچید ه ای نیســت. بــه عنوان مثال 
اســتفاد ه از پسماند  بازیافتی نظیر انواع پالستیک یکی 
از راه های بازیافت و استفاد ه مجد د  از پسماند  بازیافتی 

است.
برای اســتفاد ه مجد د  از انواع پالســتیک، بطری های 
نوشــابه و سایر مواد  غذایی د ر مرحله اول شست وشو و 
ضد عفونی می شوند . سپس طی عملیات خاصی تبد یل 
به اقالم جد ید  تری خواهند  شــد  و د ر چرخه اســتفاد ه 

قرار می گیرند .
د ر واقع بازیافت شامل مراحل جمع آوری زباله ها، تفکیک 
زباله هــا به صورت زباله های خشــک و  تر و جد اســازی 
پســماند  بازیافتی می شــود . د ر طی این عملیات انواع 
پســماند  بازیافتی د وباره وارد  مرحله تولید  می شــوند  
و به عنوان نوعی ماد ه د ر چرخه تولید  د وباره اســتفاد ه 

می شوند .
 هرگونه اســتفاد ه د وباره و جد ید  از مواد  زاید  و پسماند  

بازیافتی را بازیافت می گویند .
*فواید  بازیافت زباله

د ر طی ســال های اخیر و با پیشــرفته تر شد ن جوامع، 
تولید  انواع زباله با آمار سریعی افزایش یافت. همین امر 
باعث تخریب محیط زیست و آلود ه شد ن آن شد . منابع 
طبیعی توسط زباله های خشک و  تر تخریب شد ند  و این 
شــرایط بحرانی باعث شد  تا فواید  بازیافت زباله به امری 

مهم تبد یل شود .
صرف نظــر از کیفیت و کمیت مــواد  مصرفی، آنچه 

موجب شد  پسماند  بازیافتی به یک موضوع بحرانی و 
حاد  تبد یل نشود ، استفاد ة مجد د  از آن ها بود . استفاد ه 
از زباله های تــر د ر تولیــد  کود ، جد اســازی زباله های 
خشــک و تفکیک زباله هــای کاغذی، پالســتیکی، 
شیشــه ای، فلزات و … شروعی برای بازیافت زباله ها 
بود . اســتفاد ه مجد د  از این مواد  د ر تولید  و ســاخت 
مواد  جد ید ، نمونه هایی از فواید  بازیافت زباله اســت. 
این مواد  بخش عظیمی از ترکیبات زباله های خشــک 

و  تر را د ر بر می گیرند .
صرف نظر از کیفیت و کمیت مواد  مصرفی، آنچه موجب 
شد  پسماند  بازیافتی به یک موضوع بحرانی و حاد  تبد یل 

نشود ، استفاد ه مجد د  از آن ها بود .
از فواید  بازیافت زباله می توان به موارد  زیر اشاره کرد :

استفاد ه مجد د  از مواد  و انرژی
صرفه جویی د ر مصرف انرژی

کاهش د فن پســماند  بازیافتی و از بیــن نرفتن منابع 
طبیعی

اشتغال زایی
کاهش هزینه ها و ایجاد  منافع اقتصاد ی

بهبود  شرایط بهد اشتی
کاهش آلود گی ناشی از حمل و تولید  زباله

صرفه جویی د ر مصرف منابع طبیعی
بهبود  کیفیت مواد  اولیه

با توجه به توضیح های ارائه شــد ه و با شناخت کافی از 
انواع زباله های خشک و  تر هر فرد  می تواند  به آسانی د ر 

منزل تفکیک زباله ها را انجام د هد .
اما شاید  مهم ترین امر د ر این زمینه تولید  نکرد ن زباله 
باشــد . اگر نســبت به محیط زیســت و منابع طبیعی 
مســؤولیت پذیر باشیم، به طور قطع از تولید  انواع زباله 

پرهیز می کنیم.

امــا برای تفکیک زباله د ر منزل تنها نیاز اســت که بر 
اســاس د سته بند ی های گفته شــد ه زباله ها را تفکیک 

کنیم و د ر کیسه های جد اگانه د ور بیند ازیم.
یکی از روش های تفکیک زباله د ر منزل این اســت که 
برای هر نوع زباله سطل جد اگانه ای متناسب با فضایی 
که د ر اختیــار د ارید ، د ر نظر بگیریــد . به این صورت 

تفکیک زباله ها کار آسان تری خواهد  شد .
اگــر تنها تصمیــم د ارید  که زباله های خشــک و  تر را 
تفکیک کنید  می توانید  ســطل بزرگ تر را به زباله های 
خشــک و سطل کوچکتری را برای زباله های تر د ر نظر 

بگیرید .
بــه طور معمول زباله های  تر حجم کمتری نســبت به 

پسماند های خشک د ارند .
از فواید  تفکیک زباله ها می توان به این امر اشاره کرد  که 
با تفکیک زباله ها د ر مصرف انرژی به طور چشم گیری 
صرفه جویی خواهد  شــد . به این صورت که هزینه ها و 
انرژی مصرف شد ه برای بازیافت پسماند  بازیافتی بسیار 
کم تر از هزینه تولید  و ساخت محصوالت جد ید  و صرف 

مواد  جد ید  است.
اگر نســبت بــه محیــط زیســت و منابــع طبیعی 
مسؤولیت پذیر باشیم، به طور قطع از تولید  بیش از حد  

انواع زباله پرهیز می کنیم.
*نکته  آخر

تفکیک زباله د ر منزل کار بســیار آسانی است و نیاز به 
د انش، تخصص و مهارت خاصی ند ارد .

از فواید  بازیافت زباله ها صرفه جویی د ر مصرف انرژی و 
کاهش آلود گی محیط زیست است.

تفکیک زباله ها تنها راه حل برای بهبود  وضعیت بحرانی 
محیط زیست است.

از انواع زباله های  تر می توان کود  های مناسبی تولید  کرد  
و از آن د ر روند  کاشت محصوالت استفاد ه نمود .

برای تفکیک زباله د ر منزل تنها نیاز است تا د سته بند ی 
زباله های خشک و  تر را بشناسیم.

آموزش شهروند ی کلید  توسعه شهری
هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروند ی: سکونت 
د ر شــهر، تعهد اتی را برای مد یران شــهری و 
تکالیفی را بر شهروند ان به همراه د ارد  و ارزش ها 
و هنجار هایــی را به د نبال د ارد  کــه این مهم، 
مد یریت مطلوب شهری را با تکیه بر آموزش های 
شهروند ی، همراه با پایگاه های آموزش د هند ه د ر 
انتقال آموزش های شهری به  سطح شهر، جهت 
ارتقای مشــارکت های اجتماعی   با هد ف  مرد م 
بیش از پیش می طلبد . امــا  د ر اد امه به اینکه 
آموزش شــهروند ی چه محتوایی د ارد  و مقصد  
اصلی آن )مشارکت( چیســت و چه کارکرد ی 
می تواند  د اشته باشد  و اینکه این وظیفه بر عهد ه 

چه نهاد  و یا سازمانی است  اشاره می شود .
به نوشــته همشــهری، یکی از مفاهیــم عمد ه د ر 
اد بیات آموزشــی، تد وین محتوای آموزشــی منطبق 
با نیاز شــهر و شــهروند  اســت که حاوی موضوعات 
اساســی ای چون هد ف های نهایــی و کلی با توجه به 
فلسفه آموزش، اهد اف و راهبرد های الزم برای رفع نیاز 
اســت؛ همانند   موضوع ترافیک، بازیافت، حفظ فضای 

سبز، حفظ نظافت شهر و....
محتــوای آموزشــی فرایند ی اســت مســتمر که 
به صــورت مجموعــه  ای از مفاهیم متشــکل و کلی، 
مجموعه نیازهای آموزشــی را برای تد بیری راهبرد ی 
و موضوعی هد ایــت می کند  و شــامل کلیه نیازهای 
آموزشی جامعه و اولویت ها و مقاصد  و اهد اف براساس 
سیاســت ها و خط مشــی های مورد  نظــر، اطالعات و 
د انــش مطابق با نیازها، وســایل و ابزارهای الزم برای 
تحقق اهد اف است. د ر آموزش های شهروند ی به چند  
نکته مهــم باید  توجه کرد ؛ ابتد ا بایــد  به فعالیت های 
شهروند ی، ساخت و ساز شهری، رشد  جمعیت مناطق 
شــهری  پرد اخت و ســپس با د ر نظر د اشتن اینکه از 
لحاظ جمعیت شناســی، شهر هســته جمعیت د ائم و 
ثابت ) با معیارها و حجم های متفاوت( است به ساختار 

فرهنگی، قومیتی و اجتماعی شهر توجه کرد .
مهم تر از همه به مسئله فرهنگ باید  توجه  اساسی 
کــرد  چرا که فرهنــگ د ارای کارکرد هــای هویتی و 

اجتماعــی بود ه و د ر اصل شــخصیت اصلی جامعه را 
تشکیل می د هد ؛ الگویی است که نظام شهری را شکل 
د اد ه و متناســب با آن ارزش هــا، هنجارها، اهد اف و 
وسایل الزم را برای شهروند ان فراهم می سازد .آشنایی 
و شــناخت د قیق مفهوم شهروند ی، گام اول د ر جهت 
تحقق آن است اگر شهروند ان با نیازها و حقوق خود  و 
د یگران آشنا شوند  خود  را د ر برابر هم مسؤول د انسته 
و متعهد  می شوند  د ر ساخت شهر، نقش اساسی و مؤثر 

د اشته باشند .
مطلوب تریــن روش آمــوزش و تفهیــم معنــای 
عمیق شــهروند ی و مشــارکت پذیری، آموزش توسط 
متخصصان و کارشناسان حوزه های مختلف شهرد اری 
اســت که از طریق ابزارهای آموزشی منطبق با اهد اف 
می توانند  به اقشار اجتماعی جامعه به خصوص کود کان 
و نوجوانان این آموزش ها را ارائه کنند  چرا که با انتقال 
آموزش های شهری و شــهروند ی به قشر د انش آموز، 
این امکان مهیا می شــود  که آنان با شالود ه های اصلی 
شهرد اری آشــنا و از وظایف شهروند ی آگاه شوند  و با 
آگاهی کامل به عنوان شهروند  متعهد ، مسؤولیت خود  
را نســبت به جامعه و شــهر برعهد ه گرفته و ابزارهای 
اصلــی مشــارکت پذیری را به عنــوان یک شــهروند  
بیاموزنــد . اما د ر این میان آموزش مد یران شــهری و 
ارتقای بینش آنان برای فراهم کرد ن شرایطی به منظور 
احقاق حقوق شــهروند ی و آموزش به شهروند ان که 
عمد تا به جنبه تکالیف اجتماعی شــهری شهروند  که 
همانا مشــارکت د ر عرصه های مختلف زند گی شهری 

است، ضروری است.
امروزه شــهرد اری، متولی آموزش شهروند ان است 
و اد امه مستمر آموزش ها د ر جامعه ضرورت د ارد ؛ چرا 
کــه د ر نهایت اثرات منفی ناآگاهــی مرد م از فرهنگ 
شهرنشینی و شــهروند ی و ضررهای آن مستقیما به 
شهرد اری برمی گرد د  و از طرفی د یگرضروری است که 
شــهروند ان نیز د ر مورد  نحوه تعامل با حوزه شــهری 
مطالبی را فرا بگیرند  تا بتوانند  شــهری بهنجار د اشته 
باشــند  چرا که کلیه تعامالت شــهری د ر فضای شهر 
صورت می گیرد  و پیامد هــای مثبت و منفی به نوعی 

د امنگیر شــهروند ان نیز می شــود . بنابرایــن متولی 
آموزش های شــهری و شهروند ی، شــهرد اری بود ه و 
د ر این میان با تعامل د رون ســازمانی و برون سازمانی 
می تواند  د ر حوزه خد مات رســانی خود  به شهروند ان، 
آمــوزش د هــد  و د ر زمینه های برنامه ریــزی با نظام 
اطالع رسانی صحیح، شــهروند ان را به مشارکت سوق 

د هد .
مقصد  اصلی آموزش شهروند ی

اما مقصد  اصلی آموزش شهروند ی چیست؟ نبود  
فلســفه مناسب د ر شهر، با هد ف بسترسازی مطلوب 
مشــارکت جویانه، ضــرورت نیــاز بــه آموزش های 
پد ید ه ای  ایجاب می کند . مشــارکت  را  شــهروند ی 
ذهنی اســت که بد ون فلســفه مطلــوب و آموزش 
نمی توانــد  به صــورت جزئی از فرهنگ شــهروند ان 
پد ید ار شــود . نهاد ینه شــد ن مشــارکت د ر سطح 
شــهر مســتلزم ارائه آموزش های الزم است. تشویق 
شــهروند ان برای مشارکت د ر امور شهری از راه های 
بهبود  زند گی شــهروند ان به شــمار می آید . د ر واقع 
مقصد  اصلی آموزش های شهروند ی، ایجاد  مشارکت 
اســت و مهم ترین ابزار برای مد یریت شهری موفق، 
بهره گیری از مشــارکت مرد م اســت. جهت رسید ن 
به این مهم ضروری اســت که مد یران امورشــهری 

کنند . بسترسازی 
بررسی الگوهای مشارکتی کشورهای جهان، نقش 
و اهمیت مشارکت مرد می د ر مد یریت و تصمیم گیری 
شهری را بیش از پیش روشن می سازد ، مد یران شهری 
باید  به ایــن اصل توجه کنند  که د ر شــرایط کنونی 
جهت حل مســائل شــهری بر همکاری و مشــارکت 
شــهروند ان نیاز د ارند  و لذا برای تشــویق مشــارکت 
گســترد ه تر شــهروند ان د ر امور شــهری به  ارکان و 
پایگاه هایی نیاز است که آموزش های شهری از طریق 
ابزارهای آموزشــی مؤثر و منطبق با ساختار اجتماعی 
انتقال د اد ه شــود . د ر اینجاســت که اهمیت مشارکت 
مرد م د ر تصمیم گیری معلوم می شــود . وقتی سخن از 
مشــارکت، اعتماد  اجتماعی و آموزش های شهروند ی 

به میان می آید .

کارکرد  مثبت آموزش های شهروند ی
آموزش هــای شــهروند ی یک پد یــد ه کارکرد ی 
محسوب می شود  که د ر اثر نیاز به وجود  آمد ه و د ر رفع 
آن نیازها می کوشد . این پد ید ه  د ارای کارکرد  آشکار و 
پنهان با رویکرد  مثبت است چرا که د ر جهت انسجام 

و استحکام جامعه و شهر سود مند  است.
از جمله کارکرد های مثبت آموزش های شهروند ی 
این اســت که فعالیت های آموزشی با رویکرد  شهری 
و شــهروند ی به مخاطبین منتقل شد ه و با مشارکت 
شــهروند ان به اهد اف آن نظم و جهت د اد ه می شــود  
و با محتوای آموزشــی مؤثــر و اثربخش، فعالیت های 
آموزشــی و تجارب یاد گیری، تقویت شد ه و اثر متحد  
و یکپارچه ای ایجاد  کرد ه و الگوهای ســاختاری مورد  

هد ف را د ر افراد  به وجود  می آورد .
از جملــه کارکرد هــای آموزش های شــهروند ی و 
مشارکت های اجتماعی، مشخص شد ن نیازهای جامعه 
د ر بین سطوح و اقشــار جامعه، توسعه مشارکت های 
اجتماعی د ر راســتای بازیابی و بازسازی شهر تهران، 
شــناخت ظرفیت های نیازهای موجود  د ر بستر شهر، 
توجه مد یران شهری به سرمایه های اجتماعی جامعه و 
رشد  و اعتالی آن است. عالوه برآن می توان به موارد ی 
همچون ایجاد  تعلــق اجتماعی د ر بین مرد م، ایجاد  و 
گســترش زند گی اجتماعی مطلوب د ر شهر، پی ریزی 
شالود ه  ای محکم به منظور توسعه پاید ار شهری، بهبود  
زیر ساخت های حل مشکالت شهری مثل حمل ونقل، 
بازیافت، حفظ محیط زیست و فضای سبز و...نیز اشاره 

کرد .
د ر کنار اینها بهبود  وضعیت اجتماعی، بهد اشــتی 
و فرهنگــی  جامعه شهرنشــینی، حفظ محیط ســبز 
د ر شــهر، همکاری حوزه خد مات شــهری و گسترش 
مشارکت آنان د ر جهت پیشبرد  اهد اف شهری، به وجود  
آمد ن حس مشــارکت فرهنگی و اجتماعی د ر بســتر 
جامعــه، اعتالی طرح های توســعه شــهری به روش 
گروهی، مرد می و مشارکت، تقویت نقش شهرد اری د ر 
ابعاد  آن با شــهروند ان، استفاد ه بهینه از منابع موجود ، 
اعتال و ارتقای هویت مشــارکتی د ر مناطق و محالت 

و توانمند ســازی جامعــه برای پذیرفتن مســؤولیت 
شناســایی مشــکالت از د یگر کارکرد هــای آموزش 

شهروند ی است.
راه های د ستیابی به آموزش مطلوب

اما برای رســید ن بــه این مقصود  چــه باید  کرد ؟ 
گســترش و تقویت اد اره کل آموزش و مشارکت های 
شهروند ی شــهرد اری، گســترش پایگاه های آموزش 
شــهری د ر محالت و نواحی شهر تهران و تشکیل این 
پایگاه د ر ســطح شــهر مهم ترین گام د ر راه گسترش 
فرهنگ مشــارکت بود ه و فرصــت مغتنمی د ر جهت 
نهاد ینه کرد ن مشــارکت های مرد مــی و حضور فعال 
شهروند ان د ر فعالیت های توســعه و مد یریت شهری 
به شمار می رود . با استفاد ه بهینه از تمامی ظرفیت های 
موجــود  د ر عرصه های مختلف و بهره مند ی از امکانات 
علمــی و عملی ســایر نهاد ها و ســازمان ها د ر فرایند  
مشــارکت همگانــی، مد یریــت شــهری می تواند  با 
بهره گیری از تخصص ها و د انش ها د ر راســتای تأمین 
نیازهای مرد م و انجام مأموریت های ســازمانی خود  به 

ارائه آموزش های هد فمند  بپرد ازد .
اطالع رســانی و آموزش های شهروند ی می تواند  د ر 
راستای ایجاد  نگرش ها، افکار و رفتارهای پسند ید ه د ر 
چارچوب هویت اســالمی تأثیرگذار باشد  لذا مجموعه 
آموزش های ارائه شــد ه به شــهروند ان را باید  همراه با 

فراینــد ، ســاختار و برنامه های منســجم و هماهنگ 
تنظیم کرد .

آموزش، سرآغاز توسعه
باید  بد انیم که د لیل وجود  هر سیســتم آموزشی، 

تحقق بخشید ن به هد ف های آن نظام است.
اگر هد ف های مورد نظر به د رستی تحلیل و اولویت 
آن به روشــنی تعیین و تصریح نشــد ه باشــد  امکان 
حرکت و فعالیت صحیح و د ر نهایت تحقق هد ف های 
آموزشــی د رون آن نظام، غیرممکــن خواهد  بود  زیرا 
براســاس هد ف های آموزشــی اســت که برنامه ریزی 
آموزشــی و فعالیت های د رون سیســتم های آموزش 
شــکل می گیرد . حضور اجتماعی شهروند ان د ر جامعه 
مســتلزم ایجاد  باور عمومی د ر شــهروند ان مبنی  بر 
د خالت خواست آنها د ر تصمیم گیری شهری است که 
این امر فقط با تقویت احســاس تعلق به محله و شهر 
منجر به مشــارکت د اوطلبانه بیشتر شهروند ان خواهد  
شــد  لذا مد یریت شــهری بایســتی به این امر خطیر 
توجه د اشته و از طریق ارگان های اجتماعی به تقویت 
آموزش های شهروند ی و تقویت حس مشارکت  پذیری 
آنــان بپرد ازد  و این را بد انیم که رفتن به طرف کمال، 
مســتلزم حرکت است و هرگاه حرکت باشد  به مفهوم 

تغییر کرد ن خواهیم رسید .
فریبا برامو

فایده ها و روش های تفکیک زباله د ر منزل

گزارشمیدهد:

افزایشکاغذهایدورریزبارونقفعالیتمدرسهها
فرهنگسازیدرتفکیککاغذاززبالهضروریاست
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همدان ستان  شکی ا علوم زپ ااگشنه  می د عمو روابط 

ابتال به ديابت نوع 2 در بستگان در جه يک )پدر، مادر، خواهر، برادر(
 يکي از مهمترين عوامل خطر ديابت است.

و  تعميرات  م  نجا ا ي  ا مرحله  يک   ) فشرده   ( کيفئ  يابئ  ز ر ا با  عمومئ  مناقصه  ن  فراخوا
باد سدآ ا  ) عج   ( ئم  قا رستان  بيما ر  د ه    دستگا نصب  ساختمان جهت  سازي  ماده  آ

شماره آگهي: 22105

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اسدآباد در نظر دارد مناقصه عمومي با ارزیابي کیفي ) فشرده ( انجام تعمیرات و آماده سازي ساختمان جهت نصب دستگاه 
MRI  در بیمارستان قائم ) عج( اسدآباد را به شماره ثبت 2098091275000005 را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irبرگزار 
نماید. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 
انتشار فراخوان در سامانه روز شنبه مورخ 98/8/25 ساعت 00: 8 صبح مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرایند ارزیابي کیفي و ارسال دعوت نامه از طریق 
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. ضمنا الزم است متقاضیان تمامي اسنادي که در سامانه بارگزاري مي نمایند به صورت فیزیکي و مهر و موم شده به آدرس اسدآباد میدان 

امام خمیني ) ره ( دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني حراست تحویل نمایند.
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/9/2

مهلت زمان ارسال پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/9/12
زمان بازگشایي پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 9/13/

98 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس اسدآباد میدان امام خمیني )ره( دانشکده علوم پزشکي
شماره تماس: 081331150120

امور پشتیباني و رفاهي دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اسدآباد
شماره م الف :378

MRI

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم:

سخت ترین عذاب را د ر روز قیامت کسی 
د ارد  که مرد م او را آد م خوبی بد انند ، اما 
هیچ خوبی و خیری د ر وجود  او نباشد .

کنزالعّمال، حد یث 7485

را افروز  مهر  ماه  آن  ما،  ربج  از  طلوع  رانبود   روز  بد   اختر  این  کنم  چون  طالع  تغییر 

سوخته اختر  بخت  کاین  طالعم  تو  از  باشد   راکی  فیروز  اختر  سد   خود ،  تأثیر  از  گرد اند  

رتسم هک انهگ رم د هی این مرغ د ست آموز راد ل رام د ستت شد  ولی رب وی میفشان آستین

افتاد ه کاری بس عجب د ست گریبان د وز رارب جیب صبرم پنجه زد  عشقی، گریبان پاره کن

می کند  تمنا  سد   کو  د لی  افرغ  این  باد   راکم  تمناسوز  عشق  سر  گرد   گرد م  بار  سد  

می کشد  شوقم  هک  د انم  او  وصل  روز  آنکه  رابا  روز  آن  ساعت  یک  ابد   عمر  سد   هب  ند هم 

تو انبوه  د ولت  کز  می کند   فراغت  راوحشی  اند وز  مالل  جان  شد   اسباب  رپ  خاهن  سد  
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مد یرکل کتابخانه های عمومی استان همد ان خبر د اد :

اجرای بیش از یک هزار و 200 برنامه فرهنگی د ر هفته کتاب

کتابخانههای مدیرکل خبر*: گروه هگمتانه،
عمومیاســتانهمدانگفت:بیشازیکهزار
و200برنامهفرهنگــیدرکتابخانههایعمومی
اســتاندرهفتهکتاب،کتابخوانــیوکتابدار

برگزارمیشود.
به گزارش هگمتانه، عاطفه زارعی پنجشنبه گذشته 
23 آبان ماه به مناســبت آیین گرامید اشــت بیست و 
هفتمیــن د وره هفته کتاب، کتابخــوان و کتابد ار د ر 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیســت و سوم تا پایان 
آبان ماه هفته کتاب نامگذاری شــد ه است اظهار کرد : 
بیش از یک هــزار و 200 برنامه فرهنگی د ر ســطح 
اســتان د ر این هفتــه برنامه ریزی شــد ه که د ر حال 

اجراست.
زارعی د ر تشریح این برنامه ها تصریح کرد : نشست 
کتابخوان تخصصی ویژه فرهیختگان، برگزاری جلسات 
رونمایــی و نقد  کتاب، برگزاری مســابقات فرهنگی و 
کتابخوانی و برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی از اهم 

فعالیت ها د ر این هفته محسوب می شود .

وی از راه اند ازی و افتتاح کتابخانه مشارکتی زند ان 
مالیــر با زیربنای 70 مترمربع خبر د اد  و افزود : افتتاح 
پیشــخوان کتاب د ر ســه روســتای طویالن سفلی، 

ارزانفود  و امزاجرد  نیز د ر هفته کتاب انجام می شود .
مد یرکل کتابخانه های عمومی استان همد ان گفت: 
پوســتر هفته کتاب، کتابخوانی و کتابد ار سال جاری 
با حضور شــخصیت های علمی، فرهنگــی و مد یران 
د ســتگاه های اجرایی اســتان د ر منزل د کتر علی اکبر 
فامیل روحانی، استاد  پیشکسوت علم اطالعات و د انش 

شناسی رونمایی شد .
زارعی با اشــاره به اینکه روز 25 آبان ماه عضویت 
د ر کتابخانه های عمومی اســتان رایگان اســت اد امه 
د اد : د ر روز 27 آبان ماه نیز آیین گرامی د اشــت هفته، 

کتابخوانی و کتابد ار برگزار می شود .
وی د ر اد امــه از برگزاری جلســات مثنوی خوانی، 
حافظ خوانی و شاهنامه خوانی د ر کتابخانه های عمومی 
استان همد ان د ر طول سال خبر د اد  و افزود : برگزاری 
جلســات جمع خوانی، برگزاری نشست های کتابخوان 

کتابخانــه ای و مد رســه ای، کارگاه هــای قصه گویی و 
زنگ کتاب د ر مــد ارس از د یگر برنامه های مهم ما د ر 

کتابخانه های عمومی به ویژه د ر هفته کتاب است.
مد یرکل کتابخانه های عمومی استان همد ان تأکید  
کرد : 116 باب کتابخانه د ر سراسر استان همد ان وجود  
د ارد  که 71 مورد  آن شهری، 44 مورد  روستایی و یک 

مورد  کتابخانه سیار شهری است.
زارعی با بیان اینکه زیر بنا کتابخانه های عمومی د ر 
ســال 96، 43 هزار و 395 مترمربع بود  که این میزان 
د ر انتهای سال 97 به 45 هزار و 257 مترمربع رسید  
افــزود : وضعیت فعلی ما 46 هــزار و 167 مترمربع و 
سرانه زیربنا به ازای 100 نفر جمعیت 2.66 مترمربع 

است.
وی د ر اد امــه به اهمیت طرح اهد ای کتاب اشــاره 
کرد  و گفت: د ر یک ســال گذشــته بیش از صد هزار 
نسخه منابع اطالعاتی به کتابخانه های عمومی استان 

اهد ا شد ه است.
مد یــرکل کتابخانه های عمومی اســتان همد ان با 
بیــان اینکه بیش از یک میلیون و 330 هزار نســخه 
مطالعاتی د رکتابخانه های عمومی اســتان موجود  و د ر 
اختیــار مرد م قرار د ارد  اد امه د اد : به ازای هر فرد  چهار 
نســخه مطالعاتی باید  د ر د ســترس باشد  که د ر حال 
حاضر این میزان د ر کتابخانه های عمومی استان هفت 

د هم د رصد  است.
زارعــی د ر اد امه تشــریح اقد امات انجام شــد ه د ر 
طول یک سال گذشته با اشاره به اینکه امسال پویش 
بهار مهربانی با همکاری چهره های برجسته و مرد می 
برگزار شد  خاطرنشان کرد : د ر این پویش هفت هزار و 
457 قطعه کتاب و اسباب بازی توسط مرد م د ر سطح 
کتابخانه ها برای کود کان مناطق سیل زد ه جمع آوری 
شــد  و با همــکاری گروه های مرد مــی از جمله خانه 
مطبوعات و خانواد ه کتابخانه ها د ر مناطق ســیل زد ه 

بین کود کان و نوجوانان توزیع شد .
وی از اشــتراک 22 بــاب کتابخانــه عمومی د ر 
سطح اســتان د ر پایگاه اطالعاتی نورمگز با بیش از 
725 هــزار عنوان مقاله از 957 عنوان نشــریه خبر 
د اد  و گفــت: محققان و علم د وســتان با عضویت د ر 
کتابخانه هــای عمومی می توانند  بــه رایگان از این 

کنند . استفاد ه  خد مات 
مد یــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان همد ان 
بیان کرد : کتابخانه ســیار شــهری نیز که با همکاری 
شهرد اری همد ان تهیه شد ه است د ر مناطق قاسم آباد  
جنب د بســتان شــهد ا، کوی شهید  بهشــتی مقابل 
بوســتان خانواد ه، کوی الوند  مقابل مد رســه مصطفی 
خمینی)ره(، منطقه مابین هنرســتان و شکریه مقابل 
فروشگاه شــهروند ، بلوار شــهید ان بهاد ربیگی ابتد ای 
کوی خاتم و مید ان رســالت ابتد ای نایب احمد  جنب 
پارک نواری، کتابخانه های ســیار بــا ظرفیت 2هزار و 

500 نسخه کتاب د ر خد مت مرد م قرار می گیرد .

زارعی د ر بخش د یگری از ســخنانش با بیان اینکه 
امــروزه کارکرد هــای اجتماعی بــرای کتابخانه های 
عمومی د ر جهان تعریف شــد ه اســت بیــان کرد : د ر 
همین راســتا نخســتین باشــگاه مقالــه خوانی نهاد  
کتابخانه های عمومی کشــور با حضــور هیأت مد یره 
انجمــن علمی ارتقــای کتابخانه هــای عمومی ایران 
و اعضای هیأت علمی د انشــگاه های مختلف کشــور 
د ر حــوزه علــم اطالعات و د انش شناســی با موضوع 
کارکرد های اجتماعی کتابخانه های عمومی د ر همد ان 

برگزار شد .
وی با اشــاره به اجتماع محور شد ن کتابخانه های 

عمومی خاطرنشان کرد : کاهش آسیب های اجتماعی، 
توســعه کســب و کارها و معرفی کتاب های شاخص 
د ر رشــته های مختلف به جوامع هــد ف از مهمترین 
کارکرد های رویکرد  اجتماع محوری کتابخانه ها است.

مد یرکل کتابخانه های عمومی تأکید  کرد : اقشــار 
مختلف با هر طیف ســواد ، شغل و عالقه باید  با کتاب 

عجین شوند  تا سطح فرهنگی هر منطقه باال برود .
به نقــل از روابط عمومــی اد اره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان همد ان، زارعی د ر پایــان تأکید  کرد : 
شرکت صنایع غذایی سحر از هفته کتاب ، کتابخوانی و 

کتابد ار حمایت می کند .

کمک 5 میلیارد  ریالی به بیماران سخت د رمان همد ان
هگمتانه،گروهخبرهمدان:مســؤولامور
مشــارکتهایمردمیوامورمددکاریمجمع
خیرینســامتهمدانازارائــهخدمات5
همدان بیمارانسختدرمان به ریالی میلیارد

خبرداد.
به گزارش هگمتانه، حمید  شــاکری صفت با بیان 
اینکه د ر 6 ماه ابتد ای امســال 310 بیمار به بخش 
مــد د کاری مجمع خیرین ســالمت همد ان مراجعه 
کرد ه انــد  اظهار کــرد : د ر این مد ت بــه 106 بیمار 
مساعد ت شد ه و 204 بیمار نیز راهنمایی شد ه اند  تا 

به سایر مؤسسات حمایتی مراجعه کنند .
وی با بیان اینکه د ر این مد ت یک میلیارد  و 568 
میلیون و 880 هزار ریال به بیماران مســاعد ت شد ه 
اســت گفت: از طریق انعقاد  تفاهم نامه با آموزش و 
پرورش اســتان به 15 نفر از بیمــاران این مجموعه 

296 میلیون و 880 هزار ریال کمک شد ه است.
مســؤول امــور مشــارکت های مرد مــی و امور 
مد د کاری مجمع خیرین سالمت همد ان با اشاره به 
اینکه 232 نفر حامی بیماران طرح سخاوت هستند  

افزود : تعد اد  بیماران این طرح 200 نفر هستند .
وی بــا بیان اینکه یک میلیــارد  و 34 میلیون و 
137 هزار و 767 ریال د ر طرح ســخاوت به بیماران 
مساعد ت شد ه اســت خاطرنشان کرد : به ارزش 57 

میلیــون و 610 هزار ریال نیــز د ر این طرح کمک 
غیرنقد ی به بیماران شد ه است.

شــاکری صفت با اشــاره به اجــرای طرح »طعم 
مهربانی« گفــت: د ر این طرح یک هزار و 246 پرس 
غذای گرم بین بیماران د ارای ســوء تغذیه به ارزش 

282 میلیون و 805 هزار ریال توزیع شد ه است.
وی با بیان اینکه به ارزش 135 میلیون ریال ســبد  
غذایی خشــک و بن خرید  بین 135 بیمار توزیع شد ه 
است افزود : 223 کیلوگرم گوشت قربانی به ارزش 223 

میلیون ریال و 187 قطعه گوشــت مرغ به ارزش 56 
میلیون و 100 هزار ریال بین بیماران توزیع شد ه است.

مســؤول امــور مشــارکت های مرد مــی و امور 
مد د کاری مجمع خیرین سالمت همد ان خاطرنشان 
کرد : د ر قالب طرح ضیافت ماه رمضان 150 میلیون 
ریال و طرح شــوق د ید ار »عیــاد ت از بیماران« 10 

میلیون ریال هزینه شد ه است.
وی با اشاره به اینکه د ر طرح »مشق مهربانی« 
د ر راســتای توانمند سازی تحصیلی 40 د انش آموز 
 53 زیرپوشــش مجمع خیرین ســالمت  بیماران 
میلیون ریال هزینه شــد ه اســت گفــت: مجموع 
مساعد ت ها د ر طرح مهربانی 909 میلیون و 905 

هزار ریال بود ه است.
شاکری از 3 میلیارد  و 570 میلیون و 532 هزار و 
767 ریال مساعد ت بالعوض به بیماران سخت د رمان 
خبــر د اد  و افزود : بــه ارزش 600 میلیون ریال وام 
قرض الحسنه به 12 بیمار زیرپوشش مجمع خیرین 

سالمت پرد اخت شد ه است.
به نقل از فارس، وی با اشاره به اعزام 11 بیمار به 
مشهد  مقد س که برای آنها 23 میلیون و 900 هزار 
ریال هزینه شد ه است بیان کرد : به ارزش 5 میلیارد  
و 465 میلیــون و 767 هزار ریال د ر 6 ماهه ابتد ای 

امسال به بیماران خد مات ارائه شد ه است.
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