
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

انتصاب شما عزیزان در سنگر جدید خدمت به شهروندان را تبریک عرض نموده
 آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

مرتضی رضایی
سرپرست مدیریت خدمات شهری

جناب آقایان

حسین سیبی
مشاور شهردار

بابک مهدی آزاد
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

حسین خانجانی 
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری همدان

انتخاب جنابعالی بعنوان نایب رئیس شورای عالی استان های کشور 
مایه خرسندی همدانی ها شد. ضمن عرض تبریک و تهنیت برای جنابعالی 

آرزوی توفیق روز افزون داریم.

جناب آقای مهندس حمید بادامی

معاونت معماری و شهرسازی
شهرداری همدان

انتخـاب بـه جـا و شایسـته جنابعالـی کـه بیانگـر تعهـد، کارآمـدی لیاقـت و 
شایسـتگی های برجسـته آن بـرادر گرامـی در صحنه هـای خدمـت صادقانه به 
نظام و میهن اسـامی اسـت تبریک عرض نموده، موفقیت و سـربلندی شـما را 

از درگاه خداوندمنـان مسـئلت داریـم. 

جناب آقای مهندس
حمید بادامی

نایب رئیس محترم 
شورای عالی استان های کشور

 انتخاب پر افتخار جنابعالی بعنوان نایب رئیس شورای عالی استان ها 
را تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در همه مراحل زندگی 

از خدای متعال خواستاریم .

روابط عمومی شهرداری منطقه یک همدان

جناب آقای مهندس حمید بادامی

 انتخــاب پر افتخار جنابعالی بعنوان نایب رئیس شــورای عالی 
استان ها را تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در همه 

مراحل زندگی از خدای متعال خواستاریم.
. 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری همدان

جناب آقای مهندس حمید بادامی

خبر مسرت بخش انتخاب جنابعالی بعنوان نایب رئیس شورای عالی استان های کشور 
مایه خرسندی همدانی ها شد. بدیهی است، حضور نخبگان و فرهیختگان همدان در 
ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور مایه مباهات پایتخت تاریخ و تمدن ایران 

زمین خواهد بود.
ضمن عرض تبریک و تهنیت، برای جنابعالی آرزوی توفیق روز افزون دارم.

جناب آاقی مهندس حمید بادامی
نایب رئیس محترم شورای عالی استان های کشور

عباس صوفی شهردار همدان

 انتخــاب پر افتخار جنابعالی بعنوان نایب رئیس شورای عالی 
استان ها را تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در 

همه مراحل زندگی از خدای متعال خواستاریم.

روزنامه هگمتانه

جناب آقای مهندس حمید بادامی

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان نائب رئیس شورای عالی استان ها 
را در عرصــه خدمتگزاری به مردم شــریف همدان تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون شما را از خدای متعال آرزومندیم.

معاونت خدمات شهری شهرداری همدان

جناب آقای مهندس حمید بادامی

 انتخاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان نائب رئیس شورای عالی 
استان ها را تبریــک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوندمنان مسئلت داریم.

جناب آاقی مهندس 

حمید بادامی

روابط عمومی شهرداری منطقه دو همدان

انتخاب به جا و شایسته جنابعالی 
نائب رئیس شورای  به عنوان 

عالی استان ها را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از 
درگاه خداوندمنان مسئلت داریم.

جناب آاقی مهندس 

حمید بادامی

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان

22

رئیس کل دادگستری استان همدان:

نیروهای توانمند
 در مناصب مدیریتی
 به کارگیری شوند

حمید بادامی نجات
 نایب رئیس

 شورای عالی استان ها شد
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برگـــزیده ها

صفحه 2

صفحه 7

صفحه 5

پیام شادباش رئیس شورا  به نایب 
رئیس همدانی  شورای عالی استان ها

هگمتانه گزارش می دهد:
کاهش تولید شیرابه زباله 
نیازمند همت بانوی خانه

ساماندهی مراکز عرضه مواد دخانی قانونی که 14 سال است بر زمین مانده

چشم انتظاری ها برای اجرای 
قانون دخانیات

درآمد یک سال شرکت های فروش سیگار معادل 20 سال 
فروش نفت ایران

سیگار در فهرست تحریم های آمریکا نیست

حجت االسالم فالحی نماینده همدان در مجلس:

کسب و کار مردم 
اولویت مجلس یازدهم

فرماندار همدان:

صادرات 800 هزار دالری 
محصوالت دانش بنیان

در برنامه مالقات عمومی و در روز تعطیل صورت گرفت

رسیدگی به مشکالت 
شهروندان منطقه چهار

 با حضور شهردار همدان

امروز پایان مهلت
 وام یک میلیونی

تمدید دو ماهه تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی

سخنگوی سهام عدالت خبر داد:

انتخاب روش آزاد سازی 
سهام عدالت تا 15 خرداد 

تمدید شد

تیراندازی همدان
 نمره قبولی گرفت

امید به کسب سهمیه المپیک توکیو

مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری همدان: 

نارضایتی استاندار از عملکرد شهرداری 
2همدان صحت ندارد

عکس : جمشید شاه مرادی 2

طی دو ماه گذشته و در راستای اجرای نهضت آسفالت انجام شد:

20 هزار ُتن، آسفالت معابر شهر

صفحه 2

ضرورتی به نام پنجره واحد
مجوزهای کسب و کار

یادداشت روز
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رئیس کل دادگستری استان همدان:
نیروهای توانمند

 در مناصب مدیریتی
 به کارگیری شوند

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیس 
کل دادگســتری اســتان همدان تأکید کرد: 
نیروهــای توانمنــد در مناصــب مدیریتی به 

کارگیری شوند.
به گــزارش هگمتانه، محمدرضــا عدالتخواه 
در جلسه شــورای معاونین دادگستری استان 
همدان با اعالم تشــکیل 11 گروه بازرسی ویژه 
ارزشــیابی قضایی در اســتان همدان، شیوه و 

اهداف انجام این بازرسی ها را تبیین کرد.
وی یکی از اهداف ایــن قبیل ارزیابی ها را 
شناســایی نیروهای مســتعد و مبتکر عنوان 
کرد که موجــب کادرســازی در مجموعه های 
قضایی استان خواهد شــد و اظهار کرد: باید 
نیروهــای خــالق، توانمنــد و متعهــد جهت 
تصدی مناصب مدیریتی کشــف شوند و مورد 

استفاده قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری اســتان بیان کرد: بر 
اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته در طول 
سال 99 تمامی شــعب و واحدهای قضایی و 
ســتادی اســتان بصورت دقیــق و جامع مورد 

بازرسی و ارزیابی واقع خواهند شد.
عدالتخواه از بازرســان هیأت های ارزشیابی 
خواســت در خصوص وضعیت و آمار زندانیان 
هر شــعبه و حــوزه قضایی حساســیت الزم را 
معمول کنند و قرارهای تأمین صادر شــده را از 
حیث تناســب با جرم و وضعیت متهم بررسی 
و قرارهــای بازداشــت موقت را بصــورت ویژه 

ارزیابی کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان میزان 
محقق کردن برنامه های ابالغ شده به هر شعبه 
را از دیگر موارد ضــروری جهت ارزیابی عنوان و 
بیان کرد: شــعب قضایی که برنامه های ابالغی 
راجع به میزان آمار پرونده هــا را محقق کرده یا 
به آن نزدیک باشــند مورد تشویق واقع شوند و 
دالیل عقب ماندن احتمالی برخی شــعب نیز 
مشــخص گردد تا برای رفع آنها برنامه ریزی و 

تصمیمات الزم لحاظ شود.

مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری همدان: 

نارضایتی استاندار از 
عملکرد شهرداری همدان 

صحت ندارد  

هگمتانه، گروه خبر همدان: ربانی مهر مشاور  
اســتاندار و مدیر روابــط عمومی اســتانداری 
همدان بااشاره به انتشــار بعضی خبرها در مورد 
عملکرد شهرداری همدان در جلسه اخیر استاندار 
همدان با انجمن فرهنگی ثــارا... گفت: در این 
جلســه اســتاندار همدان در پاســخ به دغدغه 
چندنفر از افراد حاضردرجلســه مبنــی بر گرانی 
مسکن در شهر همدان  گفت:دستگاههای متولی 
از جمله شهرداری، شورای شهر، نظام مهندسی، 
مسکن و شهرسازی در جلســه ای موضوع را به 
صورت کارشناسی بررســی و راهکار ارائه بدهند 
و در این جلســه به عملکرد شــهرداری همدان 
اشاره ای نشده اســت و بعضی خبرهای منتشر 
شــده در فضای مجازی مبنی بر اظهار نارضایتی 
استانداری از عملکرد شــهرداری همدان صحت 

ندارد.
ربانی مهر گفت: در این جلســه اســتاندار 
همــدان، رونــد طوالنی شــدن صــدور پروانه 
ســاختمان در همدان را یکــی از عوامل گرانی 
مســکن عنوان کرد که  در جلســه ای که هفته 
قبل از این جلســه با حضــور بخش خصوصی 
برگزار شداســتاندار همــدان دســتور داد این 
موضوع در کمیته ای تخصصی بررســی شود و 

روند صدور پروانه به شکل فعلی اصالح شود  .
مشــاور اســتاندار و مدیــر روابــط عمومی 
اســتانداری همدان گفت: شــهرداری همدان 
در ســال های اخیر با همکاری دولت و شورای 
شــهر در جهت خدمــت به شــهروندان تالش 
های زیادی داشته و در شــرایط فعلی باید به 
شــهرداری و مجموعه مدیریت شهری همدان 
جهــت اتمام پــروژه هــا و خدمت بیشــتر به 
شــهروندان  کمک کرد و بهتر است در انعکاس 

اخبار اخالق و امانت داری را رعایت کنیم .

خبــــــــر

ضرورتی به نام پنجره واحد 
مجوزهای کسب و کار

صفورا کاظمیان

رتبه ایــران طبق جدیدتریــن گزارش بانک 
جهانــی از فضای کســب و کار، بــه 124 افت 
کرده اســت یعنــی عملکــرد 123 کشــور در 
زمینــه تغییــر ســاختارها و سرعت بخشــی 
و بهبود روند ایجاد کســب و کار بهتــر از ایران 
بوده اســت. در کشــور مــا تولیدکننــدگان و 
سرمایه گذاران برای دریافت مجوز کسب و کار 
بین 46 دســتگاه پاس کاری می شوند و این 
46 دســتگاه امور مربوط به صــدور مجوز را به 
شکل غیرالکترونیکی و دستی و کاغذی انجام 
می دهند؛ یعنی در عصر فناوری که با فشــردن 
چند کلید می توان همه اســتعالم ها را کســب 
کرد کسی که می خواهد کارآفرینی برای کشور 
داشته باشد باید به دوران چاپار بازگردد و چند 
اسب تازه نفِس زین شده ابتیاع بفرماید و بین 

ادارات مختلف ماه ها و ماه ها در سفر باشد. 
نتیجه چنین بروکراسِی نفس ُبری، طوالنی 
شــدن صدور مجوزها و درنهایت از بین رفتن 
ســرمایه های انســانی و مالی اســت؛ چراکه 
با توجه بــه تــورم و افزایش لجام گســیخته 
قیمت هــا بعــد از پیــروزی ســرمایه گذار بر 
بروکراســی، بــا یــک چرتکه اندازی ســاده، 
سرمایه گذار متوجه می شــود که بازنده اصلی 
او بوده اســت و بایــد هرچه ســریع تر اندک 
موجــودی اش را -تــا آن هم هــدر نرفته- به 
کار داللی بیندازد. واقعیت این اســت که ورود 
به عرصه تولید باید برای ســرمایه گذار توجیه 
اقتصادی داشــته باشــد که با توجه به شرایط 
فعلی چنین صرفــه ای وجود ندارد. دو ســال 
قبل معــاون اقتصــادی وزیر امــور اقتصادی 
و دارایی وقــت از طراحی پنجــره واحد صدور 
مجوزهای کشــور خبر داده بود. میرشجاعیان 
تأکید کرده بود که هدف اصلی ما الکترونیکی 
شدن صدور مجوزهاســت تا متقاضیان بدانند 
اگر مجــوزی صادر نشــده، به دلیــل موافقت 
نکردن کدام دســتگاه بوده است. اما همچنان 
بیــن پنجره های صــدور مجوز دســتگاه های 
مختلــف ارتبــاط الکترونیکی وجــود ندارد و 
به جرات می تــوان گفت برای تســهیل صدور 
مجوزهــا کــه در کشــورهای دیگــر تنها یک 
نیمروز زمــان می برد در ایــران اتفاقی نیفتاده 
است. با تأکید مســؤوالن بر راه اندازی پنجره 
واحد کسب و کار به نظر می رسد کم کم بعضی 
آسان ســازی ها بــرای تولیدکننــدگان در حال 
انجــام اســت و نبایــد از نظر دور داشــت که 
این امر یکــی از آموزش های کرونایی اســت؛ 
چراکه با شــیوع کرونــا آموختیم بســیاری از 
امور را می توان با اســتفاده از فناوری در زمان 
کم تر و بــا صرف هزینــه معقول تر بــه انجام 
رســاند. امیدواریم طراحی پنجره واحد صدور 
مجوزهای کســب و کار که مطالبه رهبر انقالب 
نیز هست به ســرعت محقق شود تا دست کم 
سرمایه گذاران آنقدر خسته بوروکراسی نشوند 

که عطای تولید را به لقایش ببخشند.

یادداشت روز

حمید بادامی نجات
 نایب رئیس شورای عالی 

استان ها شد

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: نایب رئیس 
شورای اســالمی شــهر همدان به عنوان نایب 

رئیس شورای عالی استان ها منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای عالی 
اســتان ها، حمید بادامی نجات نماینده استان 
همدان در شــورای عالی اســتان ها بــه عنوان 
نایب رئیس شورای عالی اســتان ها منصوب 

شد.
بر اســاس ایــن گــزارش، در انتخاباتی که 
صبح چهارشنبه برگزار شد، حمید بادامی نجات 
نماینده استان همدان در شورای عالی استان ها 
با کســب 41 رأی از 73 رأی دریافت شــده به 
عنــوان نایب رئیس شــورای عالی اســتان ها 

انتخاب شد.

خبــــــــر

حجت االسالم فالحی نماینده همدان در مجلس:

کسب و کار مردم اولویت مجلس یازدهم

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده مردم همدان 
در مجلس یازدهم رســیدگی به کسب و کار را اولویت 

مجلس دانست.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم احمد حسین 
فالحی با اشاره به شروع به کار مجلس یازدهم، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین اولویت های این مجلس باید 
راه اندازی کســب و کارهایی که بنا به دالیل مختلف 
متوقف شده اند باشد و به صورت ویژه از افرادی که به 
خاطر شیوع کرونا کار خود را از دست داده اند حمایت 

و شرایط اشتغال دوباره آنها را فراهم کند.
وی اولویت بعدی مجلس یازدهــم را رفع موانع 
موجود در کســب و کارها عنوان کرد و گفت: در این 

سال ها شعارهای زیادی بیان شده است، اما امروز 
باید عماًل به سمتی حرکت کنیم که قوانین دست و 
پا گیری که متأسفانه در حوزه کسب و کار وجود دارد 

اصالح و یا حذف شود.
فالحی افزود: بسیاری از مواقع پراکندگی قوانین، 
ســرمایه گذار و کارآفرین را درگیــر قوانین پیچیده 
می کند، تا جایی که از انجــام کار اقتصادی منصرف 

می شوند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: یک روز وزیری اســتیضاح می شود و 
فردای آن روز همان وزیر استیضاح شده برای وزارت 
خانه دیگر، رأی مثبت دریافــت می کند و یا وزیری 
پس از استیضاح با رأی بیشــتری دوباره به وزارت 
خانه بر می گردد و یا در مواردی به جای آنکه دولت را 

وادار به کار کنند با دولت معامله می کردند.
وی با اشاره به اینکه عدم رعایت اصول سبب شد 
که با رد صالحیت گسترده نمایندگان مواجه شویم، 

بیان کرد: مجلس یازدهم با توجه به بیانیه گام دوم 
باید مبارزه با فساد و ایجاد عدالت را سرلوحه کار خود 

قرار دهد و در این مسیر گام بردارد.
فالحی با تأکیــد بر اینکــه در مبارزه با فســاد، 
مجلس باید از دســتگاه های نظارتی کــه در اختیار 
دارد استفاده کند، ابراز کرد: نهادهایی همچون دیوان 
محاسبات می توانند با بررســی و کارشناسی دقیق، 
بســیاری از اموال متعلق به مردم که تلف شــده را 

بازگردانند.
وی با بیان اینکه مجلــس در حوزه ایجاد عدالت 
بایــد قوانینی کــه مانع از اجــرای عدالت اســت را 
شناسایی و اصالح کند، گفت: قوانینی که برخورداری 
مســاوی و عادالنه از امکانات و خدمات کشور را به 
همراه ندارد، باید پاالیش و لغو شود و قوانین اضافی 

و منسوخ شده نیز حذف گردند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی 
با گالیه از اینکه برخی از روســتاها در استان همدان 

بعد از انقالب مورد توجه جدی قرار نگرفته  است، بیان 
کرد: زیرســاخت هایی همچون آب، برق و گاز برای 
روستاها بعد از انقالب ایجاد شــده است اما از نظر 
زیر ساخت های عمرانی و آبادانی روستاهای استان 
از خیلی از اســتان های دیگر عقب تر بوده و نیازمند 

توجه هستند.
وی مطرح کرد: رهبر معظم انقالب در سفر سال 
83 خود به همدان، دســتور به ساماندهی حواشی 
شــهر دادند اما امروز مشــاهده می کنیم که پس از 
گذشت ســال ها از ســفر ایشان، حواشــی شهر در 
پایتخت تاریــخ و تمدن ایــران دارای چه وضعیتی 

هستند.
فالحی در گفتگو با تســنیم، تأکید کرد: برخی از 
نهادها و سازمان ها دارای مدیرانی غیر بومی هستند 
که دل بــه کار نمی دهنــد و یا در شــهرهای کوچک 
مدیران در آنجا ساکن نیستند و در حال رفت و آمد 

هستند که این اتفاق مشکالتی را ایجاد می کند.

طی دو ماه گذشته و در راستای اجرای نهضت آسفالت انجام شد:

20 هزار ُتن، آسفالت معابر شهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون بیش از20 هزار ُتن آسفالت 
در معابر شهر همدان توزیع شــده است و تا پایان سال 
شاهد ترمیم، اصالح و اجرای روکش آسفالت در معابر 

مختلف شهر خواهیم بود.
به گزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل 
شهرداری همدان، عباس صوفی در این باره اظهار کرد:  
با توجه به بارش های شــدید، برودت هوا و همچنین 
نمک پاشــی و یخ زدگی معابر در اواخر سال گذشته 
و ابتدای امسال شــاهد تخریب و از بین رفتن سطح 
آســفالت معابر اصلی و فرعی در مناطق مختلف شهر 
همدان بودیم که در سال جاری با برنامه ریزی صورت 
گرفته به دنبال ترمیم، اصالح و اجرای روکش آسفالت 

معابر هستیم.
وی ادامه داد: مدیریت شــهری همدان از ابتدای 
امسال، خدمات رســانی به شــهروندان در حوزه های 
مختلف را به صورت ویژه در دســتور کار قرار داده است 
که به درخواســت شــهروندان و بر اســاس ضرورت، 
موضوع آســفالت معابر اصلی و فرعی شــهر یکی از 

اولویت های شهرداری همدان به شمار می رود.
شهردار همدان خاطرنشــان کرد: در راستای اجرای 
نهضت آســفالت و با هدف اصالح چهره بصری شهر، 
تســهیل در عبور و مــرور، تأمین آرامش و آســایش 
شــهروندان، عملیات آســفالت ریزی معابــر اصلی و 
فرعی شهر همدان به صورت جدی آغاز شده است و تا 
پایان سال جاری بسیاری از معابر و خیابان های شهر 

آسفالت می شود.
صوفی بیان کرد:  از ابتدای سال جاری تاکنون بیش 
از 20هزار ُتن آسفالت در معابر شهر همدان توزیع شده 
است که با لکه گیری مناسب و روکش معابر تخریب 
شده و مشــکالت موجود در حوزه آسفالت، امیدواریم 

نارضایتی  شهروندان در این زمینه را مرتفع کنیم.
* دهبانی صابر: توزیع 5 هزار تن آسفالت در منطقه 

یک
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان هم با اشــاره 
به شــروع عملیات آســفالت ریزی و لکه گیری معابر 
منطقه یک گفت: از ابتدای سال جاری و به درخواست 
شهروندان گروه مجهز آسفالت در تمامی معابر منطقه 

در حال فعالیت هستند.
دهبانی صابر ادامــه داد: عملیات آســفالت ریزی 
معابر با اســتفاده از دستگاه فالســک و همچنین به 
صورت دستی در حال انجام است که این اقدام ضمن 
کاهش ماشین آالت مورد نیاز و نیروی انسانی، موجب 

افزایش سرعت و عمر مفید لکه گیری ها شده است.
وی تصریح کرد: از عواملــی که باعث افزایش عمر 
آسفالت می شــود نحوه زیرســازی و جنس آسفالت 
اســت که در این راســتا تمامی اقدامات بر اســاس 
اســتانداردهای الزم صورت پذیرفته تا بتوانیم از نظر 

کمی و کیفی شاهد افزایش عمر آسفالت باشیم.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون بالغ بر پنج هزار تن 
آسفالت در ســطح منطقه توزیع شده اســت، عنوان 
کرد: تمامی آسفالت ریزی ها و لکه گیری ها بر اساس 
درخواســت هایی که از طریق نواحی سه گانه منطقه و 
همچنین سامانه 137 مطرح شده است، اولویت بندی 

و احصا شــده و در حال انجام است تا شاهد افزایش 
رضایت شهروندان در این زمینه باشیم.

دهبانی صابر با اشــاره به اینکه در اجرای برخی از 
عملیات اجرای آسفالت، ســازمان عمران و بازآفرینی 
شــهری هم مشارکت داشــته اســت، افزود: خیابان 
قهرمان در بلوار بعثت، میدان جهاد، بلوار شهید زمانی، 
کوی خاتم، بلوار شــهید مصیب مجیدی، بلوار شهید 
اسالمیان، کمال آباد، خیابان بسیج، بلوار شهید فهمیده 
پشت بیمارســتان بوعلی، محله ســبد بافان و پارک 
الله، خیابان میرزاده عشــقی، خیابان جوادیه، خیابان 
شریعتی، بلوار شهید مصیب مجیدی، بلوار بعثت، بلوار 
شهید احمدی روشن، بلوار سعیدیه شمالی و جنوبی، 
خیابان شهیدان دیباج، کوی خاتم، کوی دره مرادبیگ 
و... از جمله معابر و مســیرهایی هســتند که تاکنون 
عملیات آســفالت ریزی در معابر اصلــی و فرعی آنها 

صورت پذیرفته است.
* جلیلوند: بیش از 6 هزار ُتن آسفالت با اعتباری 

بالغ بر 26 میلیارد ریال در منطقه دو توزیع شده است
مدیر منطقه دو شــهرداری همدان نیز در خصوص 
عملیات آســفالت ریزی و لکه گیری معابر این منطقه 

گفت: در این روزها و هفته های اخیر که شیوع ویروس 
کرونا بیشتر امور را تحت تأثیر قرار داده است، نیروها، 
کارکنان و پیمانکاران شهرداری منطقه دو با رعایت کامل 
تمامی شیوه نامه های بهداشــتی برای تداوم نهضت 
آسفالت در نقاط مختلف منطقه تالش می کنند و کرونا 
هم مانع اجرای پروژه های آسفالت ریزی و لکه گیری 

نشده است.
حامد جلیلوند اظهــار کرد: با توجه بــه تأکید ویژه 
شــهردار همدان و در راســتای ارتقای ســطح کمی و 
کیفی خدمات رسانی و با هدف افزایش رضایتمندی 
شــهروندان، عملیات لکه گیــری، ترمیــم و روکش 
آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح منطقه دو از ابتدای 
سال جاری در دســتور کار قرار گرفته است که در این 
خصوص و با توجه به بارش های بهاری، در برخی نقاط 
عملیات آسفالت ریزی انجام شــده است و بقیه نقاط 

نیز به تناوب آسفالت می شود.
وی در ادامه افزود: در تداوم عملیات روان ســازی 
عبور و مرور شهری و یک دست نمودن معابر، از سوی 
معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه دو 
طی دوماه گذشته تاکنون بیش از 6 هزار ُتن آسفالت 
با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد ریال در منطقه و به منظور 

لکه گیری، ترمیم و روکش آسفالت توزیع شده است.
جلیلوند ادامــه داد: در این عملیــات و به صورت 
فینیشری و دســتی و همچنین با استفاده از دستگاه 
فالسک آسفالت؛ لکه گیری، ترمیم و روکش آسفالت 
معابر منطقه از جمله کوچه ها و معابر اصلی و فرعی در 
خیابان فرهنگ، خیابان گلزار، بلوار شهید مدنی، خیابان 
شــهید مصطفی خمینی، بلوار جعفر طیار، کوچه های 
آقاجانی بیگ، کوی محمدیه، خیابان نایب احمد، کوی 
صدف و کوی اعتمادیه انجام شــده است و در روزهای 
آتی نیز شــاهد اجرای عملیات آسفالت ریزی در کوی 
بنی هاشم، خیابان صدف، بلوار شهید مطهری و کوی 

پردیس خواهیم بود.
* فیضی منش:  بیش از 6450 هزار تن آسفالت در 

منطقه سه توزیع شده است

مدیر منطقه سه شــهرداری همدان نیز در این باره 
اظهار کرد: تمام تالش مجموعه شــهرداری منطقه سه 
ارائه خدمات قابل قبول به شــهروندان است و در این 
راستا برای جلب رضایت بیشتر شهروندان از تمام توان 
و امکانات موجود برای ارائه خدمات به مردم استفاده 

خواهیم کرد.
محمدرضــا فیضی منــش ادامه داد: در راســتای 
اجرای نهضت آســفالت و به منظور تســهیل در عبور و 
مرور شهروندان و افزایش رضایتمندی مردم، عملیات 
آسفالت ریزی معابر اصلی و فرعی در منطقه سه شهر 
همدان در حال انجام است که تاکنون بیش از 6هزار و 
450 تن آسفالت و با اعتباری در حدود 29 میلیارد ریال 
توسط گروه های آسفالت در نقاط مختلف منطقه توزیع 

شده است.
وی با بیان اینکــه رعایت اصول فنی و زیرســازی 

اساســی از ویژگی های آســفالت ریزی در منطقه سه 
است، افزود: عملیات آســفالت ریزی به صورت دقیق 
توســط معاونت فنی و عمرانی منطقه لحاظ می شود 
که تاکنــون شــاهد اجــرای عملیات روکــش و لکه 
گیری آســفالت در معابر اصلی و فرعی منطقه ســه 
شــهرداری همدان نظیر بلوار بدیع الزمان، کندرو پایانه 
اتوبوس ها، راســتگرد، بلــوار بدیع الزمــان، بلوار امام 
خمینی )ره(، بلوار شهید ســردار همدانی، بلوار آیت ا... 
رفسنجانی)خوزســتان(، خیابان اراک، بلوار شــاهد، 
بلوار ملت، بلوار بهشــت، میدان امام حسین )ع(، بازار 
خودرو، بلوار انقــالب، خیابــان اراک، خیابان صنعت، 
خیابان خضریان، کوی قاســم آباد، کوی حسن آباد، 
کوی مزداگینه، کوی زمین شــهری، کوی جوالن، کوی 
جنت، فرخ سرشـــت، کوی مجـــید آباد، کوی خضر، 
کوی رضـــا، کوی شـــهید مدنی، کوی اندیشـه، کوی 

رضــوان و... هستیم.
* یوســفی نوید: بیــش از 14 میلیارد ریال جهت 
عملیات آسفالت ریزی در منطقه چهار هزینه شده است

مدیر منطقه چهار شهرداری همدان هم در خصوص 
عملیات آسفالت ریزی انجام شده از ابتدای امسال در این 
منطقه گفت:  با آغاز عملیات نهضت آسفالت و بهسازی 
معابر، عملیات آســفالت ریزی در تعداد زیادی از معابر 

اصلی و فرعی منطقه چهار شهر همدان در حال اجراست.
مجیــد یوســفی نویــد تصریــح کــرد: عملیات 
آســفالت ریزی در معابــر منطقه بر حســب اولویت 
بندی های انجام شــده و بــه منظور تأمیــن امنیت و 
تســهیل در عبور و مرور شــهروندان به تنــاوب اجرا 

می شود.
وی با تأکید بر ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان، 
گفت: به منظور توزیع یکسان خدمات و نزدیک شدن 
به امکانات اولیه و بهبود سرانه مطلوب شهری، عملیات 
آسفالت ریزی با حضور گروه های چندگانه آسفالت و در 
راستای رفاه حال شهروندان به طور هم زمان در معابر 

حوزه تداوم دارد.
مدیر منطقه چهار افزود: طی دو ماه گذشته حدود 
2هزار و 800 ُتن آســفالت با اعتباری بالغ بر حدود 14 
میلیارد ریال در منطقه توزیع شــده اســت که از این 
مقدار 532 تــن در معابر اصلی و بقیــه نیز در مناطق 
کم برخوردار کوی ولی عصر)عج(، کوی اسالمشــهر، 
حصار امام)ره(، کــوی کوثر و همچنین کــوی الوند و 
کوی فرهنگیان توزیع شده است که با توجه به مناسب 
شدن شــرایط آب و هوایی این حجم از آسفالت ریزی 
افزایش چشــمگیری خواهد داشــت و تا پایان سال 
جاری شاهد لکه گیری، ترمیم و اصالح آسفالت معابر 

اصلی و فرعی در منطقه چهار خواهیم بود.

در برنامه مالقات عمومی و در روز تعطیل صورت گرفت

رسیدگی به مشکالت شهروندان منطقه چهار
 با حضور شهردار همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: روز گذشــته جلســه 
مالقات عمومی شــهردار همدان با شهروندان منطقه 

چهار برگزار شد.
به گــزارش مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل 
شهرداری همدان، عباس صوفی شــهردار همدان با 
اشــاره به اهمیت و ضرورت برپایی جلسات مالقات 
مردمی با مراجعه کنندگان مدیریت شــهری، اظهار 
کرد: در راســتای تداوم برنامه دیــدار چهره به چهره 
مردم با مســؤوالن و بر اســاس برنامه ریزی صورت 
گرفته، جلســه مالقات عمومی با شهروندان مناطق 
چهارگانه شــهر همدان با هدف تســهیل امور و رفع 

مشکالت موجود برگزار شد.
وی تصریح کرد: با توجه به حجــم باالی امور در 

طول هفته، برنامه مالقات عمومی در روزهای تعطیل 
برگزار می شــود تا ضمن بررســی دقیق مشکالت و 
درخواست های شهروندان، راهکارهای قانونی پس از 
بررسی و کار کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام الزم 

به مراجع ذیربط ارجاع شود.
عباس صوفی اضافه کرد: روز گذشــته تعدادی از 
شهروندان، کســبه، صنعتگران و اهالی منطقه چهار 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در شرایط موجود، 
در حوزه های امالک، شهرســازی، خدمات رســانی، 
معماری و... درخواســت ها و مشکالتشان را مطرح 
کردند که با رعایت الزامات قانونی، موضوعات و موارد 
مطرح شده در حوزه های مختلف بررسی و در نهایت 

دستور رسیدگی صادر شد.

یادآور می شــود برنامه مالقات عمومی شهردار 
همدان با شــهروندان مناطــق مختلف در روزهای 
جمعــه برگــزار می شــود که ایــن برنامــه میزان 

رضایتمنــدی شــهروندان از مدیریت شــهری را 
افزایش داده و با استقبال شهروندان همراه شده 

است.
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مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

وصول 8 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین  اجتماعی
ارائه تسهیالت به بازنشستگان از امروز

هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: ممکن است میزان پرداختی 
به هر بازنشســته افزایش نیابد ولی بــا توجه به ده 
برابر شــدن بودجه آن، تعداد نفراتی که از تسهیالت 
استفاده خواهند کرد نسبت به سال گذشته ده برابر 

خواهد شد، از امروز اولین پرداخت انجام می شود.
مصطفی ساالری در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه در پاسخ به سؤالی درخصوص تصمیم گیری 
طرح احداث بیمارســتان میالد اصفهان اظهار کرد: 
هشت پروژه مشابه از ده سال گذشته تا به حال در 
کشور داریم که قرار بود سرمایه گذاران خارجی آن ها 
را انجام دهند؛ اما به دالیلی از جمله شرایط تحریمی 
امکان حضور سرمایه گذار خارجی منتفی شد و تأمین 
مالی پروژه به مشکل برخورد کرد، باتوجه به بودجه 
امکان بهره برداری در این دوســال وجود ندارد و قرار 

شد سرمایه گذار برای این پروژه جذب شود.
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی در ادامه 
درخصوص شــرایط بیمه بیکاری عنوان کرد: مانند 
گذشته کسانی که سابقه بیمه دارند و در این چند 
ماه مشــغول به کار نبوده اند مشمول بیمه بیکاری 
خواهند شــد؛ مقرر شــد وزارت کار فهرســت این 
افراد را به ســازمان تأمین اجتماعی داده و تأمین 
اجتماعی نیز پس از بررســی آن را به خزانه ارسال 
می کند، البتــه فعال برای انجــام ایــن کار نیاز به 
شماره شــبا وجود دارد و پس از خزانه مبالغ را به 

حساب ها واریز خواهد کرد.
وی ادامــه داد: بــه میــزان میانگینــی که در 
ماه های مشابه در ســال های گذشته بیمه بیکاری 
پرداخــت می شــده را پرداخت خواهیــم کرد اما 
مابقی را دولت متقبل خواهد شــد، منبع پرداخت 

متفاوت خواهد بود.
ســاالری درباره شرایط اســتان اصفهان هنگام 
شــیوع دوباره پیک کرونا بیان داشت: همکاران در 
بخش درمان وظایف خــود را به خوبی انجام دادند 
و به همیــن دلیل میــزان مرگ و میر به نســبت 
میانگین کم بود، در صــورت ایجاد موج دوم کرونا، 
کل ظرفیــت بیمارســتان ها در خدمــت همکاران 

بهداشت و درمان قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: طبق 
مصوبه ســتاد ملی کرونا در کشــور که برای همه 
الزم االجرا بــود، کل هزینه بیماران بســتری برای 
درمان رایگان بود و هزینــه درمان بیماران کرونایی 

توسط سازمان تأمین شد.
*استخدام سازمان تأمین اجتماعی را به صورت 

کامال رقابتی خواهیم داشت
وی درخصوص اســتخدام کادر درمــان به ویژه 
پرستاران تصریح کرد: اجازه استخدام از هیأت امنا 
گرفته شده اســت، به میزان کســانی که در بخش 
درمان بازنشســته شــده اند اســتخدام خواهیم 
داشــت، همچنین در بخش غیر درمان نیز معادل 

نصف تعداد بازنشستگان نیرو جذب خواهد شد.
ســاالری افزود: کل روند جذب نیرو در فضای 
رقابتی صورت خواهد گرفــت و اولویت با نخبگان 
است، در این چند ســال تمام جذب ســازمان با 
اســتفاده از آزمون و در فضای کامال رقابتی بوده و 

در ادامه هم به همین منوال خواهد بود.
*پروژه هتل هما متوقف شده است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: 
پروژه هتل هما متوقف شــده اســت، البته دیروز 
خواستار ارائه طرح آن شده ایم تا ببینیم که چطور 
می توان منبــع مالی آن را تأمین کــرد ولی اولیت 
مــا در ابتدا پرداخت مســتمری بــه ٣.5 میلیون 
نفر بازنشســته و پرداخت هزینه های درمان برای 

افرادی که دفترچه بیمه در دست دارند، است.
*شروع ارائه تســهیالت به بازنشستگان تأمین 

اجتماعی از امروز
وی درخصوص ارائه تسهیالت به بازنشستگان 
تأمیــن اجتماعــی عنــوان کرد: ســال گذشــته 
مجموع تســهیالت کانون بازنشســتگان در قالب 
قرض الحســنه حدود ٢٠٠ میلیارد تومــان بود که 
در حال حاضر ایــن مبلغ ١٠ برابر شــده و به ٢٠٠٠ 

میلیارد تومان رسیده است.
ساالری ادامه داد: ممکن است میزان پرداختی 
به هر بازنشســته افزایش نیابد ولی تعداد نفراتی 
که پارسال توانســتند از تسهیالت اســتفاده کنند 
با این شــرایط ده برابر خواهد شــد، از امروز شنبه 

اولین پرداخت انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخصوص 
پروژه های بیمارســتانی اظهار کــرد: طبق مصوبه 
بودجه ســال ٩٩ ایجاد پروژه جدید ممنوع اســت 
و پروژه هــای درحال اجــرا نیز، آن هایــی که ٧٠ 
درصد به باال اجرا شــده اند، تکمیل خواهند شــد، 
تعداد بیمارســتان ها محدود است و تمرکز بر روی 
درمانگاه ها است بنابراین بیشــتر توسعه ظرفیت 
درمانگاه هــا و مراکــز درمانی را خواهیم داشــت 
تا ایجاد مراکز بیمارســتانی و همــکاری با وزارت 

بهداشت هم خواهیم داشت.
بازنشســتگان  حقوق  همسان ســازی  *طرح 

انجام خواهد شد
وی درخصوص طــرح همسان ســازی حقوق 
بازنشســتگان عنوان کرد: این مســأله خواســته 
چندســاله و به حق ٣.5 میلیون نفر بازنشستگان 
تأمین اجتماعی اســت که توافق اولیــه با دولت 
انجام شــده تا بتوانیم حــدود 5٠ هــزار میلیارد 
تومان سهام شــرکت های دولتی را بابت مطالبات 
سازمان تأمین اجتماعی وصول کنیم و به پشتوانه 
این دارایی همسان ســازی انجام شــود، فهرست 
شرکت ها ابالغ شده اســت و به طور کلی این طرح 

تا به امروز مسیر خوبی را طی کرده است.
ساالری در خصوص بدهی های دولت به سازمان 
تأمیــن اجتماعی بیان کرد: ســال گذشــته حدود 
٨٠٠٠ میلیارد تومــان را وصول کردیم و توانســتیم 
بدهی ها به مراکز درمانــی را از این طریق و از منابع 
دیگر تأمین کنیــم، امســال مذاکراتی درخصوص 
همسان سازی انجام گرفته تا دولت برای پرداخت 
بدهی خود به ســازمان تأمین اجتماعــی 50 هزار 
میلیارد تومان را به  صورت سهام داشته باشد، دولت 
مجاز به انجام این کار اســت و فهرســت شرکت ها 

تهیه شده اما انجام این کار قطعی نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان 
کرد: درحــال حاضر بدهــی به مراکز تابــع وزارت 
بهداشــت نداریــم ولــی در پرداخــت بــه مراکز 
غیردانشگاهی سه ماه عقب هستیم که میزان آن 

حدود هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان است.

قالیباف سکاندار مجلس شد
قاضی زاده و نیکزاد نائب رئیس شدند

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: وکالی ملت در 
نشست علنی روز پنج شــنبه گذشته، اعضای هیأت 
رئیســه مجلس یازدهم را به مدت یکسال انتخاب 

کردند.
دومین نشســت علنی یازدهمین دوره مجلس 
شورای اســالمی )پنج شــنبه 8 خردادماه 99( به 
ریاســت حجت االســالم ســید رضا تقوی رئیس 

سنی مجلس آغاز شد.
بر ایــن اســاس، روح هللا نجابــت دبیر هیأت 
رئیسه ســنی اعالم کرد که برگزاری انتخاب هیأت 
رئیسه دائم مجلس یکی از دستورکارهای نشست 
دوم مجلس است. با توجه به انتخاباتی که در این 
روز در صحن مجلس برگزار شــد، هیأت رئیســه 
پارلمان یازدهم برای یکسال به شرح زیر از سوی 

وکالی ملت انتخاب شدند:
رئیس مجلس یازدهم: محمدباقــر قالیباف با 
230 رای، نایب رئیس اول مجلس: امیرحســین 
قاضی زاده هاشــمی 208 رأی، نایــب رئیس دوم 
مجلس: علی نیکزاد196 رأی، دبیری هیأت رئیسه: 
سیدناصر موسوی الرگانی با 171 رای، دبیری هیأت 
رئیســه: احمد امیرآبــادی فراهانی بــا 165 رای، 
دبیری هیأت رئیس: حسینعلی حاجی دلیگانی با 
149رای، دبیری هیأت رئیسه: روح هللا متفکر آزاد با 
148 رای،  دبیری هیأت رئیسه: علی کریمی با 127 
رای، دبیری هیأت رئیسه: محســن دهنوی با 119 
رای، ناظر هیأت رئیسه اجالسیه اول محمدحسین 
فرهنگی با 167 رای، ناظر هیأت رئیســه اجالسیه 
اول: علی رضا سلیمی با129 رای، ناظر هیأت رئیسه 

اجالسیه اول محسن پیرهادی با 128 رای.
پیــش از انتخابــات هیأت رئیســه حمیدرضا 

حاجــی بابایی نماینــده مردم همــدان و فامنین 
در مجلــس یازدهــم از نامزدی ریاســت مجلس 

انصراف داده بود.
* تبریک مقامات کشوری و لشکری به قالیباف
شــخصیت های عالی رتبه نظام در پی انتخاب 
محمد باقر قالیباف به ریاســت مجلس شــورای 
اســالمی در پیام های جداگانه، ایــن انتخاب را به 
وی تبریک گفتند و با تأکید بــر خدمات ارزنده و 
جهادی و تجارب گرانقدر وی در مناصب پیشــین 
ابراز امیدواری کردند که مجلــس یازدهم در دوره 
مدیریت وی حرکتی تحولی و پرشــتاب در مسیر 
تحقق انتظــارات رهبــر معظم انقــالب در عرصه 

قانونگذاری و نظارت داشته باشد.
همزمان با انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان 
رئیس مجلس شورای اســالمی، رئیس جمهور، 
آیــت ا... ابراهیم رئیســی، رئیس قــوه قضائیه، 
حجت االســالم حســن روحانی رئیــس جمهور، 
علی الریجانی مشــاور رهبر معظم انقالب، آیت ا... 

آملی الریجانی رئیس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، سرلشکر باقری رئیس ســتاد کل نیروهای 
مسلح، علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی، علی عسکری رئیس ســازمان صدا و سیما، 
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش، ســرتیپ پاسدار حسین اشــتری فرمانده 
نیــروی انتظامی، حجت االســالم و المســلمین 
علی شــیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس 
ســپاه، حجت االســالم و المســلمین حاج علی 
اکبری رئیس شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه، 
امیــر حاتمی و محمدجــواد ظریــف وزرای دفاع 
و امورخارجه، آیت ا... ســیدعلی اصغر دســتغیب 
تولیت آســتان مقدس شــاهچراغ )ع( و محمد 
مخبر رئیس ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امام 
)ره( از جمله شخصیت هایی بودند که در نخستین 
دقایق انتخاب قالیباف به ریاست مجلس شورای 
اســالمی در پیام هایی جداگانه ایــن انتخاب را به 

وی تبریک گفتند.

امروز پایان مهلت
 وام یک میلیونی

درحالی که طبــق اعالم بانــک مرکزی باید 
تا پایان اردیبهشــت، پرداختی هــای وام یک 
میلیونی کرونا تمام می شــد، بــا تمدید مهلت 
ثبت نام بــرای دریافت این وام تــا 10 خرداد از 
ســوی وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، 
خانوارهای جامانده باید تا امروز وضعیت شــان 
مشخص شود، چراکه پرونده وام یک میلیونی 

از محل یارانه بسته می شود.

تمدید دو ماهه تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی

رئیس کل ســازمان امــور مالیاتــی گفت: 
مهلت تســلیم همه اظهارنامه ها 2 ماه افزایش 
یافته اســت. صاحبان مشــاغل به جای پایان 
خرداد ماه هر سال امسال تا پایان مرداد ماه و 
اشخاص حقوقی )شرکت ها( به جای پایان تیر 
ماه تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند تا 

اظهارنامه های مالیاتی خود را تسلیم کنند.

الریجانی به عنوان مشاور 
رهبر انقالب و عضویت در 
مجمع تشخیص مصلحت 

منصوب شد
رهبر انقالب اســالمی با صدور حکمی علی 
الریجانــی را به عنوان مشــاور رهبــری و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند.

افزایش حقوق بازنشستگان 
در واریزی ماه خرداد 

اعمال می شود
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: 
افزایش حقوق بازنشســتگان بعــد از تصویب 
هیأت دولــت در واریــزی ماه خــرداد اعمال 
خواهد شد. سه شیوه اینترنتی و غیر اینترنتی 
بــرای دفترچه هــای درمانی پیش بینی شــده 
اســت و این روش ها تا حــذف دفترچه ادامه 

می یابد.

سهام عدالت متوفیان 
به وراث می رسد

مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
گفت: از 49 میلیون نفر مشــمول سهام عدالت 
2 میلیــون و 500 هزار نفر از افراد فوت شــدند 
که ســهام عدالت بیش از 20 هزار نفر به وراث 
منتقل شد. در جلســه روز گذشته شورای عالی 
بورس، مهلت انتخاب روش آزادســازی سهام 

عدالت تا 15 خرداد تمدید شد.

شورش در مینه پولیس 
آمریکا، آتش در ساختمان ها

در پــی کشــته شــدن دلخــراش یــک 
شهروند سیاهپوســت توســط پلیس آمریکا 
و جلــوی دوربین ها خشــم و شورشــی که در 
شــهر مینه پولیــس رخ داده باعــث به آتش 
کشیده شدن ساختمان ها شده است. مشخص 
نیست که این ساختمان، ساختمانی دولتی یا 
عمومی اســت اما حجم اعتراض ها در واکنش 
به این اقدام نژادپرستانه به یک شورش در شهر 

مینه پولیس تبدیل شده است.

بازداشت بهمن خاوری
عامل ربودن رومینا اشرفی

بهمن خاوری خواســتگار رومینا اشــرفی 
دیروز بــه اتهــام آدم ربایی و برخی شــواهد 
که حاکــی از نقش داشــتن در عصبانیت پدر 
رومینا اشرفی است، بازداشت و تحویل مقام 

قضایی شد.

اخبــار کوتاه

سخنگوی سهام عدالت خبر داد:

انتخاب روش آزاد سازی سهام عدالت تا 15 خرداد تمدید شد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســخنگوی ســهام 
عدالت از تمدیــد مهلت انتخاب روش آزادســازی 
ســهام عدالت تا 15 خرداد خبر داد و گفت: از دهم 
خرداد مــاه 30 درصد از هر ســهم آزاد می شــود و 

صاحبان کدبورسی می توانند نمادها را معامله کنند.
حسین فهیمی، سخنگوی ســهام عدالت، گفت: 
مهلــت مراجعه بــه ســامانه samanese.ir برای 
انتخاب روش مدیریت مســتقیم سهام عدالت که 

قباًل هشــتم خردادماه اعالم شــده بود، با تصمیم 
شورای عالی بورس تا 15 خردادماه تمدید شد.

وی تأکید کرد: ســهامداران باید در نظر داشــته 
باشند که امکان تغییر تصمیم وجود ندارد.

*امکان فــروش جداگانه هر ســهم از پرتفوی 
سهام عدالت وجود دارد

وی درباره آزاد شــدن ســهام عدالت در پرتفوی 
افــرادی که بــا مراجعه به ســامانه مذکــور، روش 
مســتقیم را انتخاب کرده اند و قصــد دادن وکالت 
فروش به بانک هــا را ندارند، گفــت: از دهم خرداد 
ماه 30 درصد از هر ســهم 36 شرکت بورسی سهام 
عدالت آزاد می شود و این گروه از افراد در صورتی که 
دارای کدبورسی باشند، می توانند این 36 نماد را در 

پورتفوی خود مشــاهده کنند اما تنها امکان معامله 
30 درصد از آن را خواهند داشت.

ســخنگوی ســهام عدالــت در پاســخ به این 
ســوال که آیا هر کدام از این نمادهــا به صورت 
جدا قابل معامله اســت یا باید آنهــا را به صورت 
یــک بســته معامله کــرد، گفــت: هر کــدام از 
نمادهای بورســی ســهام عدالت به صورت مجزا 

قابل معامله خواهد بود.
*مردم در فروش سهام عدالت عجله نکنند

وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه با شروع 
آزادســازی، آیا ســازمان بورس فکری برای ایجاد 
نشــدن صف فروش ســهام و به تبــع آن ریزش 
احتمالی قیمــت پیش بینی کرده یــا خیر، گفت: 

اتفاقًا به نظر بنــده افرادی که اصطالحــًا بورس باز 
نیســتند تمایل دارند ســهام عدالت خــود را نگه 
دارند؛ اگر ده سال پیش سهام یک میلیون تومانی 
خــود را می فروختند امروز سهامشــان این ارزش 
را نداشت لذا برای ده ســال آینده هم وضعیت به 
همین صورت اســت بنابراین دلیلی برای فروش 

وجود ندارد.
فهیمی ادامه داد: عرضه های ســهام عدالت بازار 
بورس را تحت تأثیر قرار نخواهــد داد بلکه تعادلی 

بین عرضه و تقاضا ایجاد می کند.
*مهلت مراجعه به بانک هــا برای دادن وکالت 

فروش تمدید شد
وی همچنین درباره مهلت ارائه وکالت به بانک ها 

برای فروش سهام عدالت گفت: آن دسته از افرادی 
که روش مســتقیم را بــرای مدیریت ســهام خود 
انتخاب کرده اند اما ترجیــح می دهند برای فروش 
سهام شخصًا اقدام نکنند، می توانند مدیریت سهام 

شأن را به بانک ها وکالت بدهند.
وی گفت: مهلــت مراجعه مردم بــه بانک برای 
دادن وکالت فروش 30 درصد از ســهام عدالت که 
قباًل از ششم تا دهم خردادماه اعالم شده بود، تا 13 

خرداد تمدید شد.
بر اســاس اعالم مســؤولین مربوطه افرادی که 
روش مســتقیم را انتخاب کرده اند می توانند به دو 
صورت ســهام خود را مدیریت کنند یا می توانند به 
بانک ها وکالــت بدهند که در اولین فرصت ســهام 

آنها را به فروش برســاند و پول حاصــل از آن را به 
حسابشــان واریز کنــد. البته در این صــورت بانک 

تضمینی برای رقم فروش نمی دهد.
راه دوم نیز این اســت که خود ســهامدار، سهام 
خــود را مدیریــت کنــد، در این روش افــراد پس 
از دریافــت کدبورســی 30 درصد از هر ســهم را در 
پورتفوی خــود مشــاهده خواهند کرد کــه امکان 

معامله آن را در بستر بورس خواهند داشت.
افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند 
نیــز در آینده ای نزدیک به آنها ســهم شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی تعلق می گیرد که البته تا 
زمان ورود این شــرکت ها به بورس باید صبر پیشه 

کنند.

حیرت یا مجاهدت؟ انفعال یا امید و اقدام؟
برادر ارجمندم، جناب آقای مهدی نصیری در نقد 
این ســخن آیت ا... اعرافی که »حوزه باید پاسخگوی 
هفت میلیارد بشــر باشــد؛ نمی توان بعد از تحوالت 
جهان کار کرد؛ بلکه باید قبــل از آن برنامه ریزی های 

الزم را انجام داد«، نوشته اند:
»بــا کدامیــن کارنامــه حکمرانــی، ســودای 
جهانگشــایی داریم؟ آیا واقعا حوزه ما سرشــار از 
پاســخ های متقن و منقح و علمی برای مشــکالت 
بشریت و دنیاســت؟ ما که در پیش پا افتاده ترین 
مســائل فقهــی تــا مهمتریــن مســاله کالمی و 
فلســفی مان یعنی توحید، اختالفات در حد تضاد و 
تناقض داریم؟... چنین اختالفــات و تحیرهایی از 
لوازم عصر غیبت و شرایط عدم دسترسی به هادی 

و فصل الخطاب معصوم است.
ما به ازای عملی ما در قبال شعارها و ادعاهایمان 
برای عرضــه به دنیــا چیســت؟ کشــوری مملو از 
مشــکالت عدیده اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و 
سیاسی و....با قوای ســه گانه ای گرفتار ضعف های 
اساســی...؟ کشــوری گرفتار دوقطبی هــای مزمن 
فرســاینده و ویرانگر با کاهش حضور مردم در میدان 
انتخابات و سطوح باالی طالق و اعتیاد و کاهش زاد 
و ولد و بیکاری و فقر و تورم لجام گسیخته و شکاف 
طبقاتی و گرفتار در چنبره اژدهای هفت ســر فساد و 

چپاول بیت المال و مسؤوالن اشرافی و...؟«.
در این که با برخــی آرمان ها - چه در حوزه نظریه 
پردازی و چه در حوزه عمــل- فاصله داریم، تردیدی 
نیســت. علت را باید در کم کاری، غفلت یا دنیازدگی 
جست و جو کرد؛ این موانع، همان است که نگذاشت 
حکومت امیر مؤمنان )ع( به پنج ســال برســد، به 
حکمیــت تحمیلی ختــم گردید و مانع از تشــکیل 
حکومت توســط ائمه معصومین )ع( شــد. همین 
مهیا نبودن بسترهای سیاسی و اجتماعی و معرفتی 
است که موجب شده انقالب مهدی موعود )عج( 12 

قرن تاخیر بیفتد.
اما داشــتن نگاه صفر و صدی، رهزن عقل و دین 
اســت. تصور این که عملکرد مجموعه نظام بی عیب 
بوده و همه چیز برای ظهور مهیاست، نادرست است؛ 
همچنــان که تصــور ناکامی مطلق، خــالف حقیقت 
است. بلکه اگر منصفانه و مصون از تبلیغات دشمن 
قضاوت کنیم، کفه موفقیت ها چند برابر سنگین تر از 

ناکامی هاست.
اگر شــاهد کــم کاری و کم فروشــی و قصور یا 
خیانت برخی خــواص در ادوار مختلف بوده ایم که 
عصر ظهور را به تاخیر انداخته، در عین حال شــاهد 
عمیق ترین، بیشــترین و بی سابقه ترین شکوفایی 
نیروهــا و توانمندی های جبهه مؤمــن به مهدویت 
بوده ایم؛ حقیقتی که بال شــک، بشــارت نزدیک تر 

شدن دوران ظهور را می دهد.
هرگز جبهه حق در طول تاریخ 300 هزار شــهید 
پا به رکاب )و چندین برابــر آن، مهیای مجاهدت و 
شــهادت( به خود ندیده. کّمیت و کیفیت مدافعان 
حرم و دیگر نیروهای جــوان و مؤمن انقالبی که در 
بخش های مختلف، منشا خدمات معجزه آسا شده 
اند، در تاریخ بی نظیر اســت. همچنان که گسترگی 
جغرافیایــی این نیروها و قدرتشــان در شکســت 

پیاپی مستکبران عالم کم سابقه است.
کســی منکــر اشــکاالت، نواقــص و تخلفــات 
نیســت. علت اصلی هم عــدم تمکین یــا اهتمام 

کافی بــه هدایت های ولی فقیه اســت. اما در عین 
حــال موفقیت های بزرگــی هم به دســت آمده که 
در چند قرن اخیــر بلکه کل تاریخ ایران بی ســابقه 
است. از موفقیت های بزرگ فنی و علمی، سیاسی، 
اقتصــادی و نظامــی و خدمت رســانی و محرومی 
زدایــی که بگذریــم، در حــوزه اجتماعــی، فرهنگ 
سازی و تمدن ســازی نیز برخی کارکردها بی نظیر 

است.
آخرین شــاهد، کارکرد مؤثر در مبــارزه با کرونا 
و پیامدهــای آن در مقایســه با اغلب کشــورهای 
پیشرفته است. این در حالی است که ما در معرض 
تحریم گســترده قرار داریم. همچنان که اهتمام کم 
نظیر نظــام در صیانت از مردم به چشــم آمد، عمق 
و گستره همدلی و کوشــندگی اجتماعی )مجاهدت 

جمعی( هم درخشید.
بی تردیــد، اگر جمهوری اســالمی نبــود، نه آن 
توانمندی برای مبارزه با بیماری وجود داشــت و نه 
این همدلی شکل می گرفت؛ چنان که در دنیا دیدیم. 
بله اگر برخــی غفلت ها و انحرافات خــواص نبود، از 
این ظرفیت ها ده ها برابر بیشتر می شد استفاده کرد، 
اما همین ظرفیت ها و فرصت های کم ســابقه نیز به 
برکت نظام و کوشندگان حوزه ها )ونه طیف منفعل( 

فراهم شده است.
حتمــا جناب آقــای نصیری نیز عمــده عرائض 

نگارنــده را تأییــد می کنند و احتمــاال دیدن برخی 
نارســایی ها و معایب مهــم، موجــب نپرداختن به 
دســتاوردهای بزرگ و بعضا منحصر به فرد شده که 
با همه نواقص، اصال قابــل قیاس با وضعیت فقدان 

انقالب و نظام انقالبی نیست.
کارکرد اجزاء نظام را همواره باید نظام تراز اسالمی 
تطبیق داد و ناکارکردی ها یا بد کارکردی های را اصالح 
کرد؛ این یک مسؤولیت مهم اســت. اما ضمنا هرگز 
هم نباید از یــاد برد که قبل از انقــالب در چه قهقرای 
همه جانبــه ای بودیم. همچنان که در مقام مقایســه 
با مجموعــه عملکرد نظام های مختلف سیاســی، به 
مراتب موفق تر بوده ایم. تبیین ابعاد این موضوع طبعا 

نوشتاری مستقل و مبسوط می طلبد.
و باالخره این که اگر بر اشکاالت نباید چشم بست، 
نباید از جنگ رســانه ای و نرم دشمن هم که »امید و 

اراده و اقدام مؤمنانه« را هدف گرفته، غافل شد.
»محمد ایمانی«.

تحلیل

در نقد این سخن آیت ا... اعرافی که 
»حوزه باید پاسخگوی هفت میلیارد 
بشر باشد؛ نمی توان بعد از تحوالت 

جهان کار کرد؛ بلکه باید قبل از 
آن برنامه ریزی های الزم را انجام 

داد«، نوشته اند: »با کدامین کارنامه 
حکمرانی، سودای جهانگشایی 

داریم؟ آیا واقعا حوزه ما سرشار از 
پاسخ های متقن و منقح و علمی برای 

مشکالت بشریت و دنیاست؟
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»سعید احمدی فر« 
رئیس دادگستری مالیر شد

هگمتانه، گروه شهرستان: »سعید احمدی فر« 
و »مســلم ســلگی« به ترتیب به عنــوان رئیس 
دادگستری و دادســتان شهرستان مالیر منصوب 

شدند.
به نقــل از روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
دادگستری کل اســتان همدان، در ادامه سلسله 
تغییــرات مدیریت هــای قضائی شهرســتان ها 
که مبتنی بر سیاســت جوان گرائی و استفاده از 
نیروهای انقالبــی و متخصص جوان در ســطح 
دادگستری اســتان همدان در حال انجام است؛ 
ســعید احمدی فر به عنوان رئیس دادگســتری 
شهرســتان مالیر و مســلم ســلگی بــه عنوان 
دادستان این شهرستان معرفی و منصوب شدند 
و از تالش هــا و اقدامات عبــاس نجفی رئیس 

پیشین این حوزه قضائی تقدیر به عمل آمد.

خرید توافقی 4 هزار تن 
محصوالت کشاورزی و دامی 

در مالیر

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس اداره تعاون 
روســتایی مالیر از خرید توافقی 4 هــزار تن انواع 
محصوالت دامی و کشاورزی طی دو ماه گذشته از 

کشاورزان و دامداران مالیری خبر داد.
به گزارش هگمتانه،  مهدی شــیرزادی با بیان 
اینکه اداره تعاون روســتایی شهرستان مالیر در 
طول ســال اقدام به خرید محصوالت توافقی از 
کشــاورزان و دامداران می کند اظهار کــرد: اداره 
تعاون روســتایی طی دو ماه گذشــته 4 هزار تن 
خرید محصــوالت را از کشــاورزان و دامداران به 

صورت توافقی داشته است.
وی با بیان اینکه این محصوالت شامل گندم، 
جو، ذرت علوفه ای، شــیر خام، مــرغ گرم، تخم 
مرغ، سویا و ســبوس بوده است گفت: بیشترین 
محصول خریداری شــده مربوط به گندم ذرت و 

شیر خام بوده است.
رئیــس اداره تعــاون روســتایی شهرســتان 
مالیر با بیان اینکه سال گذشــته نیز 29 هزار تن 
انواع محصوالت کشــاورزی و دامی توســط اداره 
تعاون روســتایی مالیر خریداری شد گفت: سال 
گذشته در این زمینه رتبه برتر را در استان همدان 

داشتیم.
وی افزود: پیش بینی می شــود امسال نیز تا 
پایان ســال میزان خرید محصوالت کشاورزی و 
دامی توســط اداره تعاون روســتایی مانند سال 

گذشته به حدود 29 هزار تومان برسد.
شــیرزادی اظهار کــرد: در دو ماهــه ابتدای 
امســال 700 هــزار لیتــر بنزین، نفت ســفید و 
گازوئیل تراکتور بین کشــاورزان توزیع شــده که 
این میزان در طول سال گذشــته 8 میلیون لیتر 

بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه خرید تضمینی گندم 
نیز امســال از اول تیرماه شــروع می شود گفت: 
در ایــن زمینه چهــار مرکز برای خریــد محصول 

تضمینی گندم از کشاورزان تجهیز شده است.
به نقل از فارس، رئیس اداره تعاون روستایی 
شهرســتان مالیر با بیان اینکه میزان خرید گندم 
تضمینی در ســال گذشــته 8 هزار تن بوده است 
خاطرنشان کرد: پیش بینی می شــود این میزان 
امسال 50 درصد بیشتر شــود و به حدود 15 هزار 

تومان برسد.

خبــــــــر

کشت نشائی خیار 
برای نخستین بار در بهار

مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
جهادکشاورزی شهرستان بهار با بیان اینکه کشت 
نشائی محصوالت ســبزی، صیفی و جالیزی در 
شهرستان بهار انجام شده است، از کشت نشائی 
خیار در مزارع این شهرســتان برای نخستین بار 

خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، عبدالحســین اکبری 
اظهار کرد: در ســال جاری کشــت نشائی خیار 
برای نخســتین بار در مزارع شهرســتان بهار به 

میزان یک هکتار صورت گرفته است.
وی با اشــاره به مزایای کشــت نشــائی در 
مــزارع کشــاورزی، افــزود: از مزایای کشــت 
نشــائی می توان بــه کاهش دفعــات آبیاری، 
زودرس کــردن محصــول، افزایــش عملکرد 
محصول، تراکم مناســب بوته، رســیدن به حد 
اعالی یکنواختی کشــت، کاهــش هزینه بذر، 
نیروی انســانی، هزینه های جاری و استهالک 
ســامانه های آبیاری و عدم انتقال بیماری ها و 

آفات اشاره کرد.
مدیر جهادکشاورزی شهرســتان بهار ادامه 
داد: همچنیــن پرورش دهندگانی که از نشــاء 
اســتفاده می کننــد بــه علــت زودرس بودن 
محصول از قیمــت باالی بــازار نوبرانه بهره مند 

می شوند.
وی با تأکید بر ترغیب کشاورزان برای انجام 
کشت های نشائی، بیان کرد: در شهر مهاجران و 
روستای گنج تپه سعی شده کشاورزان خیارکار 
به کشت نشــائی خیار ترغیب شوند همچنین 
یک هکتار کشــت خیار نشــائی در شهرستان 
به صورت الگویی و با پرداخت یارانه اجرا شــده 

است.
اکبــری دربــاره برنامه جهادکشــاورزی در 
زمینه افزایش ســطح زیرکشت خیار به صورت 
نشائی گفت: برنامه وزارت جهادکشاورزی برای 
کشت خیار، ترویج کشت گلخانه ای است که با 
کشت خیار در گلخانه باعث کاهش مصرف آب 

می شود.
وی در گفتگــو با ایســنا، با اشــاره به اینکه 
کشت نشاء در زمین کشــاورزی باعث افزایش 
بهره وری در تولید می شــود، خاطرنشــان کرد: 
نشــاءهایی که در گلخانه پــرورش می یابند از 
کیفیت مناســب برخوردار بوده و عــاری از هر 

گونه عوامل بیماری زا و آفات هستند.

طی اردیبهشت ماه سال جاری:
کشف 710 کیلوگرم 

مواد دامی فاسد در مالیر
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــر اداره 
دامپزشکی شهرســتان مالیر گفت: 710 کیلوگرم 
مواد خام دامی فاسد در اردیبهشت ماه در مالیر 

کشف و ضبط شد.
به گــزارش هگمتانــه، علی قلــی زاده اظهار 

کرد: اداره دامپزشکی شهرســتان مالیر در طرح 

نظارتی ماه رمضان 900 مورد بازرسی از واحدهای 

مختلــف و محل های توزیع مواد خــام دامی و 

لبنی انجام داد.

وی با بیــان اینکه در طول یک ماه گذشــته 

10 مورد پلمــب و 36 مورد معرفــی واحدها به 

تعزیــرات حکومتی توســط اداره دامپزشــکی 

انجام شده اســت گفت: 710 کیلوگرم مواد خام 

دامی فاســد نیز در اردیبهشت ماه کشف و ضبط 

و معدوم شد.

مدیر اداره دامپزشــکی مالیر با بیان اینکه با 

توجه به بازگشــایی رســتوران ها در حال حاضر 

همه موارد بهداشــتی از مواد خام دامی و لبنی 

به صورت روزانه انجام می شود گفت: بازدیدهای 

ما به صورت دوره ای ادامه دارد و مســؤول فنی 

مستقل نیز در تاالرها و رستوران ها داریم که دائمًا 

ورود مواد خام دامی کنترل می شود تا در صورت 

مشاهده عدم تطبیق با مسائل بهداشتی نسبت 

به معدوم سازی مواد خام اقدام شود.

وی از ممنوعیــت قطعه کردن فلــه ای مرغ 

خبر داد و افزود: رســتوران ها نیز باید همه موارد 

بهداشــتی را رعایت کرده و تنها از مراکزی که با 

نظارت این اداره و بهداشــت اســت مرغ قطعه 

شده را خریداری کنند.

قلی زاده با اشــاره به واکسیناسیون دام های 

شهرستان گفت: واکسیناسیون در مقابله با تب 

مالت، آبله، هــاری و طاعون نشــخوارکنندگان 

کوچک در حال انجام است.

وی در گفتگــو بــا فــارس، خاطرنشــان 

کرد: با توجه بــه فراخور نیــاز و آلودگی منطقه 

واکسیناســیون در حال انجام اســت و مابقی 

نیز در برابر ســایر بیماری ها در طول سال انجام 

می شود.

خبــــــــر

نماینده مردم تویسرکان

احیاء کمیسیون های تخصصی و کارشناسی در مجلس یازدهم

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: نماینــده مردم 
تویسرکان در مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
یازدهم باید به معنی واقعی کلمه، آوردگاه بررســی 
دقیق دیدگاه های متنوع کارشناسی و تخصصی برای 

وضع قوانین باشد و این اصل را احیا کند.
به گزارش هگمتانه، محمد مهــدی مفتح اظهار 
کرد: ویژگی های کارآمدی مجلس که به گفته امام 
خمینی)ره( در راس امور اســت بــا کارآمدی قوای 
دیگر تفاوت دارد و باید به صورت شــفاف و صریح 

تعریف شود.
وی بیان کرد: نمایندگان مردم در خانه ملت باید 
به صورت حقیقی در مباحث کارشناســانه مشارکت 

داده شــوند و نظری که به عنوان مصوبه یا دیدگاه 
مجلس اعالم می شود، برآیند نظر اکثریت مجلس 

باشد.
مفتح فعــال شــدن کاربردی کمیســیون های 
تخصصــی را راهــکار مشــارکت دادن حقیقــی 
نمایندگان در بررســی موارد مختلف دانست و ابراز 
کرد: مجلس بایــد فضا را به گونــه ای آماده کند که 
نخبگان، اندیشــمندان و متخصصان حوزه مختلف 
که در مجلس و دولت شاغل نیســتند هم بتوانند 
نظرات و راهکارهای خود را در مورد طرح ها و لوایح 

به مجلس ارائه کنند.
وی تصریــح کــرد: طرح هــا و لوایــح مطرح 
شــده در مجلس باید کاماًل شــفاف و روشن باشد 
تا متخصصــان و صاحب نظــران بتواننــد با ورود 
کارشناســی به مقوله بررســی آنها، باعث پخته تر 

شدن قوانین شوند.
نماینده مردم تویســرکان در خانه ملت متذکر 

شــد: همچنین مجلس باید با استفاده به هنگام و 
درست از ابزارهای قانونی مانند سوال و استیضاح، 
نظارت دقیق و شــفاف بر اجرای قانون را به دست 

فراموشی نسپارد.
وی با اشاره به ویژگی های حاکم بر حوزه اقتصاد 
کشــور که بخشــی از آن ناشی از شــیوع ویروس 
کرونا و تحریم های ظالمانه اقتصادی اســت اظهار 
کرد: تــالش برای ایجــاد رونق اقتصــادی با تکیه 
بر توانمندی هــای داخلی و اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و هدف گیری برای تحقق جهش 

تولید باید مهمترین دغدغه قوای سه گانه باشد.
نماینده مردم تویســرکان در مجلــس یازدهم 
با اشــاره به اهمیــت برخــورداری رئیس مجلس 
از ویژگی های خــاص کارآمدی ابراز کــرد: رئیس 
مجلس باید زمینه را برای ورود جدی نمایندگان به 
مباحث کارشناسی و تخصصی مجلس فراهم کند و 
در جلسه هایی که به عنوان نماینده نمایندگان مردم 

حضور پیدا می کند، نظر واقعی و جایگاه مجلس را 
در نظر بگیرد.

مفتح با اشــاره به تــالش برای تداوم توســعه 
زیر ســاخت هایی که موجب ایجاد اشــتغال، رفع 
بیکاری و افزایش درآمدزایی عمومی در شهرستان 
تویسرکان می شوند گفت: از مهمترین این طرح ها 
می توان به چهار بانده ســازی جاده تویســکان به 
کنگاور و تویســرکان به جوکار، راه های روســتایی، 
جاده تویســرکان به همــدان از مســیر گنجنامه، 

ایستگاه قطار و سد خرمرود اشاره کرد.
وی در گفتگو با تســنیم، افــزود: همچنین روند 
تالش برای تأمین آب آشامیدنی شهری و روستایی، 
تکمیل اصالح شــبکه فاضالب شــهر تویســرکان، 
ادامه طرح اصالح و سرشــاخه کاری گردو، توســعه 
واحدهای گلخانه ای، توســعه اشــتغال صنعتی و 
برطرف سازی مشــکل تعارض در زمین های منابع 

طبیعی در شهرستان تداوم پیدا می کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی دو پروژه خیری در بهار
هگمتانه، گــروه شهرســتان: مدیــر آموزش و 
پرورش شهرســتان بهار از آغاز عملیات اجرایی دو 

پروژه خیری در این شهرستان خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه از بهار، شــورای 
آمــوزش و پرورش شهرســتان بهار در هنرســتان 

آیت ا... بهاری تشکیل جلسه داد.
در این جلســه ابتدا فرماندار بهار گفت: آموزش 
و پرورش رکن اصلی توســعه کشــور است و همه 
باید دست به دســت هم دهیم تا این دستگاه بر 
اساس سیاســت های تعیین شــده در شهرستان 

حرکت کند تا به توسعه برسیم.
احســان قنبری اضافه کرد: آموزش و پرورش 
دستگاه انســان سازی اســت و باید این دستگاه 
در راســتای تربیت دانش آموزانی مؤمن و متعهد 
تالش کند و امــروز بصیــرت افزایــی مهمترین 
اســت که باید جوانان و نوجوانان ایــن مرز و بوم 
را با دسیسه های دشمنان آشــنا و آگاه سازیم که 
معلمان به عنوان ضلع اصلــی تربیت در این زمینه 

نقش مهمی دارند.
وی اضافه کرد: خروجــی کار آموزش و پرورش 
تربیت نیروی انسانی سالم و جامعه نگر و اثر گذار 
است که باید همه آموزش و پرورش را یاری کنیم 

تا به توسعه پایدار برسیم.
در ادامه مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار 
گفت: عملیات اجرایی آموزشگاه خیری 12 کالسه 
علیزاده با 4 میلیارد تومان تا پایان ماه جاری آغاز 
خواهد شد و همچنین آموزشــگاه خیری مرحوم 

آرمین شریفی نیز در روستای زاغه آغاز می شود.
زهرا شــعبانی ادامه داد: امتحانات نســبت به 
ســالهای قبل تفاوت دارد و با توجــه به ویروس 

کرونا با رعایت کامل شیوه نامه بهداشتی امتحانات 
برگزار خواهد شد.

وی گفت: در دوره ابتدایی پایــه اول به صورت 
حضــوری و پایه دوم تــا پنجم به صــورت کیفی 
– توصیفــی و پایــه ششــم به صــورت حضوری 
امتحانات برگــزار خواهد شــد و همچنین در دوره 
متوسطه اول پایه هفتم و هشتم به صورت مجازی 
و پایه نهم حضوری و در دوره متوســطه دوم پایه 
دهم و یازدهــم و دوازدهــم امتحانــات کتبی به 
صــورت مجــازی و امتحانات عملــی حضوری و 
در شــاخه نظری پایــه دهم و یازدهــم مجازی و 
دوازدهــم امتحانات بــه صورت حضــوری برگزار 

خواهد شد.
وی گفت: در زمینه ثبت کتب درســی رتبه اول 
استان را کسب کرده ایم و همچنین ستاد ثبت نام 
با نظارت کامل شــروع به کار کــرده و طبق کروکی 

ثبت نام صورت می پذیرد.
وی گفــت: بیــش از 80 درصــد دانش آموزان 
و صد در صد دبیران و آموزگاران در شــبکه شــاد 
حضور دارند و در این ایام خیریــن و نیکوکاران و 
فرهنگیان شهرســتان بهــار بیــش از 100 میلیون 
ریال بسته حمایتی تهیه و در اختیار دانش آموزان 

نیازمند قرار داده شده است.
شعبانی به اجرای پروژه مهر اشاره کرد و گفت: 
پروژه مهر شهرســتان سال گذشــته رتبه عالی را 
کسب کرده و هدف از پروژه مهر برنامه محور شدن 
همــه فعالیت هــا و برنامه ریزی به منظــور فراهم 
کردن زمینه های مناســب و تمهید ســاز و کارهای 
الزم جهــت بازگشــایی هرچه باشــکوه تر مدارس 
به نحوی کــه دانش آموزان برای ورود به مدرســه 

لحظه شماری کنند.
وی هدف نهایی پروژه مهر را بازگشایی با نشاط 

و با برنامه دانســت و گفت:با اجــرای دقیق پروژه 
مهر زمینه تحصیل دانش آموزان و فعالیت دبیران 

در محیطی آرام و بانشاط صورت می پذیرد.
وی خاطرنشــان کرد: بحث سازماندهی نیروی 
انســانی نیز آغاز شــده و در حال انجام اســت که 

امیدواریم اول مهر بدون دغدغه ای آغاز کنیم.
در ادامه امام جمعه بهار نیــز گفت: تعامل بین 
حوزه علمیه و آموزش و پرورش باید بیشــتر شود 
تا بتوانیم ســرمایه های معنوی خوبی برای آینده 

تربیت کنیم.
حجت االســالم ارزنده افزود: هزینــه در قبال 
تربیت نســل آینده نوعی ســرمایه گذاری اســت 
و تعامل حوزه و آموزش و پرورش در این راســتا 

می تواند مؤثر باشد.
وی گفت: با توجه بــه اینکه معلمــان با آینده 
ســازان این مملکت ســرو کار دارند بایــد در کنار 
تعلیم،تربیت صحیح اســالمی ســرلوحه کار قرار 

گیرد تا افرادی توانمند برای کشور پرورش یابد.
حجت االســالم ارزنده ادامه داد: در شبکه شاد 
زحمــات معلمان چندین برابر شــده کــه زحمات 
فرهنگیان شهرســتان در این زمینــه قابل تقدیر 
است و باید ســاعت کاری برای شبکه شاد در نظر 

گرفته شود تادچار صدمه نشویم.
وی گفــت: اقدامــات خیرین مدرســه ســاز 
ستودنی است و باید در کارهای عام المنفعه کمک 

حال خیرین باشیم.
وی تصریح کرد: یکی از وجوه اهمیت آموزش 
و پرورش این اســت که آمــوزش نقش مهمی در 
تشــکیل یک اجتماع به هم پیوســته و توسعه و 

پیشرفت آن جامعه دارد.

امام جمعه رزن:

برای تولیدکننده فرش قرمز پهن کنید
هگمتانه، گروه شهرســتان: امام جمعه رزن با 
بیان اینکه رونق شهرستان با »جهش تولید« امکان 
پذیر اســت، گفت: باید برای تولیدکننده فرش قرمز 
پهن کنیم و تولیدکنندگان بــه روش های مختلف 

مورد تشویق قرار گیرند.
االســالم  حجــت  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
ســیدعبدالعظیم موالزاده در نخســتین جلســه 
شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان رزن، با بیان 
اینکه بــرای رونق شهرســتان باید جهــش تولید 
انجام شود، اظهار کرد: با وجود اتفاق های خوبی که 
در شهرستان افتاده است و محدودیت هایی که در 

بودجه داریم، نباید از تالش دست برداریم.
وی با بیان اینکــه تولید دارای ســه رکن پول، 
تولید و بازاریابی اســت کــه تولیــد از مهمترین 

ارکان آن بــه شــمار می آیــد و باید موانــع آن با 
تالش دستگاه ها رفع شــود، ادامه داد: باید برای 
تولیدکننده فرش قرمز پهــن کنیم و تولیدکنندگان 
به روش های مختلف مورد تشویق قرار گیرند و به 

تولیدکننده موفق امتیاز داده شود.
موالزاده با بیان اینکه بایــد فضای بازار فروش 
ایجاد کنیم، افزود: امنیت تولید باید وجود داشته 
باشد که در این راســتا باید مبارزه با قاچاق صورت 
گیرد و باید از صــادرات غیرقانونــی جلوگیری به 

عمل آید و با احتکار مبارزه شود.
وی تأکید کرد: الزم است تولید و فضای تولید 
را ایجــاد کنیم که در ایــن ارتباط باید بروکراســی 
اداری را کم کــرد و مالیات های زیــاد و برخورد بد 

نباشد تا موجب رفع موانع تولید شود.

امام جمعه رزن با بیان اینکه شهرستانی موفق 
است که تولیدی باشد یا گردشگری چراکه این دو 
راه می تواند باعث پیشرفت شود، اظهار کرد: بحث 
تولید در همه مسائل تأثیرگذار است بنابراین باید 
برخورد خوب و خوشــایندی با تولیدکننده شود که 
خوشبختانه در شهرســتان رزن همکاری خوبی با 

تولیدکننده می شود.
معاون فرمانــدار شهرســتان رزن نیــز گفت: 
رستوران ها و واحدهای صنفی پرخطر در شهرستان 
رزن مجاز بــه فعالیت هســتند البته تمــام این 
واحدها موظف به رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

هستند.
ابراهیم لشــگری با اشــاره به اینکه در صورت 
مشــاهده هر گونه کم کاری یا عدم رعایت شــیوه 

نامه های بهداشــتی بــا آن واحد صنفــی برخورد 
خواهد شد، افزود: رستوران ها و واحدهای صنفی 
پرخطر طبق بخشــنامه وزارت بهداشــت مجاز به 
فعالیت هســتند اما عرضه قلیان در سفره خانه ها 

ممنوع است.
وی ادامــه داد: همچنیــن برگزاری هــر گونه 
مراســم ختم یا عروســی در تاالرها ممنوع است 
و در روســتاها هم با نظارت انجام شده در تالش 

هستیم تا تجمعات به حداقل برسد.
به نقل از ایسنا، معاون فرماندار رزن خاطرنشان 
کــرد: از آنجا کــه کروناویروس هیــچ گونه درمان 
قطعی ندارد، تنهــا راه حل مقابله بــا این بیماری 
پیشگیری اســت که باید مردم بهداشت فردی را 

رعایت کنند.

فرماندار مالیر:

پل های عبوری مناطق روستایی و شهری مالیر
 مقاوم سازی شود

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: فرمانــدار ویژه 
مالیر گفت: دســتگاه های مســؤول باید پل های 
عبوری مناطق روســتایی و شــهری مالیر را تا قبل 
از وقوع اتفاق مقاوم ســازی کرده و در زمان بحران 

پاسخگوی نیاز شهروندان باشند.
به گزارش هگمتانه، قدرت اله ولدی در جلســه 
ستاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاســخ به بحران با بیان اینکه پیشگیری و حفظ 
آمادگی برای مقابله بــا بحــران از عوامل مهم در 
مدیریت بحران است، گفت: رعایت استانداردهای 
الزم در کنار اطالع رســانی به موقع و فراهم کردن 
تمهیدات در شرایط خاص، یک امر ضروری است.

وی با بیان اینکــه باید برای مقابلــه با بالیای 
طبیعی، هر لحظه آمادگی کامل داشــته باشــیم، 
افزود: با توجــه به الگوی بارشــی در ســال های 

گذشــته و ابتدای ســال جدید، باید اســتاندارد 
سازی زیرساخت ها، جاده ها و پل ها، بهینه سازی 
تجهیــزات و امکانات در کنار اطالع رســانی هر روز 

انجام و پیگیری شود.
فرماندار ویژه مالیر تأکید کرد: با توجه به شروع 
فصل گرما و امکان وقوع آتش ســوزی و حریق در 
جنگل ها، مراتع و باغات کشــاورزی باید تمهیدات 
الزم برای مقابله با این بحران اندیشــیده شــود و 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان، ضمن آماده 

باش کامل اقدامات الزم را انجام دهند.
وی رعایت اصول اســتاندارد مقابلــه با بحران 
توســط ادارات مرتبط را مهم دانست و یادآور شد: 
دســتگاه های ذیربط باید مقاوم ســازی پل های 
عبوری مناطق روستایی و شهری را تا قبل از وقوع 
اتفاق، انجام داده و در زمان بحران پاسخگوی نیاز 

شهروندان باشند.
به نقــل از مهــر، رئیس ســتاد پیشــگیری، 
هماهنگــی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران 
شهرســتان مالیر با بیان اینکه نبایــد اجازه دهیم 

مردم دچــار گرفتاری و بحران شــوند، اضافه کرد: 
راهداری، بنیاد مســکن انقالب اسالمی و جهاد در 
رابطه با پل های هزارجریب، مهدویه، میشن و حرم 

آباد هرچه سریع تر اقدامات الزم انجام دهند.

شهرستان
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پیام شادباش رئیس شورا 
به نایب رئیس همدانی 
شورای عالی استان ها

هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس شــورای 
اســالمی شــهر همدان در پیامی انتخاب شایسته 
حمیــد بادامی نجــات را به عنــوان نایب رئیس 

شورای عالی استان ها، تبریک گفت.
به گزارش هگمتانه، در پیام شــادباش کامران 
گردان آمده اســت: همدان؛ »پایتخــت تاریخ و 
تمدن ایران زمین« از دیرباز تاکنون، مهد پرورش 
بزرگمردانی بود کــه خدمات بی بدیلــی به نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران داشــته و ِدین 
خود را به این آب و خاک به بهترین نحو ممکن، 

ادا کرده اند.
نوید انتصاب شایســته مهندس بادامی نجات 
به عنــوان نایب رئیس شــورای عالی اســتان ها 
با حداکثر آرا، بســیار مســرت بخش بود که این 
مهم ســمبل بارزی از توانایی ارزشــمند و تالش 
خســتگی ناپذیر و وصف ناپذیر اوست. اینجانب با 
کمال مســرت و افتخار، انتخاب شایسته حمید 
بادامی نجات، عضو جوان و ســخت کوش شورای 
شهر همدان که به حق از چهره های علمی و نخبه 
نظام مقدس جمهوری اســالمی بوده و افتخاری 
برای استان همدان است را به عنوان نایب رئیس 
شورای عالی اســتان ها، شــادباش می گویم. از 
درگاه ایزد منان، مزید توفیقــات روزافزون برای 
خدمتی سرشــار از شور و نشــاط و مملو از توکل 
الهی در راستای رشد و شکوفایی کشور عزیز ایران 

به ویژه استان همدان را مسألت دارم.

آغاز تکمیل اطالعات 
متقاضیان اقدام ملی مسکن

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیــرکل راه و 
شهرسازی اســتان همدان گفت: متقاضیان طرح 
اقدام ملی مســکن که پیامک تأیید دریافت کرده 
اند برای تکمیل پرونده به دفاتر منتخب پیشخوان 

دولت در استان مراجعه کنند.
به گــزارش هگمتانــه، داریوش حســینی از 
تأیید ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مســکن 
در مرحله اول خبــر داد و بیان کــرد: متقاضیان 
تأیید شــده مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی 
مســکن که به هر علتی مــدارک مورد نیــاز را به 
ایــن اداره کل تحویل نداده و یا در ســامانه طرح 
اقدام ملی مســکن بارگذاری نکرده انــد، بعد از 
دریافت پیامک از طریق سامانه طرح اقدام ملی 
مسکن، می توانند با مراجعه به بخش »پیگیری 
 https:// tem.mrud.ir درخواســت » در وبگاه

نسبت به این امر اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان همدان بیان 
کرد: زمــان مراجعه هر متقاضی بــرای بارگذاری 
مدارک از طریق پیامک به آنان اعالم می شــود و 
الزم اســت متقاضیان صرفًا مطابق با زمان اعالم 
شده به سامانه مراجعه کرده و اقدام به بارگذاری 

مدارک کنند.
وی تصریح کرد: کلیه متقاضیان ثبت نام شده 
در مرحله دوم ثبت نام و نیز افــرادی که به علت 
شــرایط فاصله گذاری اجتماعی ناشــی از شیوع 
کرونــا در مرحله دوم صرفــًا کد ملی خــود را به 
ســامانه پیامکی طرح اقدام ملی مسکن ارسال 
کرده اند، برای ثبت نام و بارگذاری مدارک از روز 
سه شنبه 13 خردادماه تا اطالع ثانوی، می توانند 
با مراجعه به بخش پیگیری درخواست در سامانه 
 https:// طرح اقــدام ملی مســکن به نشــانی
tem.mrud.ir نســبت به تکمیل اطالعات ثبت 

نام اقدام کنند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: زمان بندی 
ویرایش اطالعات ثبت نامــی متقاضیان مرحله 
اول و دوم، زمــان بندی ثبت اعتــراض به نتایج 
پاالیش متقاضیان مرحلــه اول و همچنین زمان 
بندی بارگذاری مدارک توســط متقاضیان تأیید 
شــده در مرحله دوم نیز برای اطالع رسانی الزم، 

متعاقبًا اعالم می شود.

خبــــــــر
ساماندهی مراکز عرضه مواد دخانی؛ قانونی که 14 سال است بر زمین مانده

چشم انتظاری ها برای اجرای قانون دخانیات
درآمد یک سال شرکت های فروش سیگار معادل 20 سال فروش نفت ایران

سیگار در فهرست تحریم های آمریکا نیست
هگمتانه، گــروه خبر همدان: گفته می شــود در 
ایران تهیه ســیگار راحت تر از خرید نــان از نانوایی 
اســت و تهیه آن تنها 3 دقیقه زمان نیاز دارد. برای 
ایجاد دشــواری در تهیه این مواد همچنین مبارزه 
با قاچاقچیان در ســال 85 قانونی به تصویب رسید 
که بر مبنای آن مقرر شد فروش محصوالت دخانی، 
از طریق پروانه هایی که توسط وزارت بازرگانی وقت 

صادر می شود، ساماندهی گردد.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه، بر اســاس قانون 
جامع کنتــرل و مبارزه ملــی با دخانیــات، توزیع 
فرآورده های دخانی توســط اشــخاص فاقد پروانه 
فــروش ممنوع اســت؛ فــروش ایــن محصوالت 
به افــراد از طریــق اینترنت و فروش بــه افراد زیر 
18 ســال نیز ممنوع اســت و باز هم بر اساس این 
قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شــده 
ترتیبی بدهد که عرضه دخانیات فقــط در اماکن و 
واحدهای مجاز صورت گیرد. بر اســاس این قانون 
ســه صنف ســوپرمارکت، خواروبارفروش و خرده  
فروش به عنوان واحدهای مجاز عرضه مواد دخانی 
در نظر گرفته شــده اند، اما پس از گذشت 14 سال 
از تصویب، این قانــون همچنان خــاک می خورد؛ 
چراکه امروز دکه های فــروش روزنامه مهمترین و 
در دسترس ترین مکان های عرضه سیگار هستند و 
کافی است به نوجوانان 13 یا 14 ساله که با سیگاری 
بین انگشتان در خیابان ها آمد و شد می کنند بنگری 
تا بدانی قانون ممنوعیت فروش محصوالت دخانی 

به زیر 18 ساله ها اجرایی نشده است.
*سیگار در فهرست تحریم های آمریکا نیست

زمانــی تحلیــل اوضــاع بغرنج تر می شــود که 
می بینیم ســیگار در فهرســت تحریم های آمریکا 
نیســت. گزارش ها حاکی از آن اســت کــه درآمد 
یک ساله شرکت های فروش سیگار با درآمد حاصل 

از 20 سال فروش نفت ایران برابری می کند.
*دو شــرکت بین المللی تولید سیگار در ایران 
بــرای واردات مــواد اولیه خــود ارز 4200 تومانی 

دریافت کرده اند
بررســی ها نشــان می دهــد درحال حاضــر دو 
شــرکت بین المللی تولید ســیگار در ایران فعالیت 
می  کنند که حتی برای واردات مــواد اولیه خود ارز 
4200 تومانــی نیز دریافــت کرده انــد، به طوری که 
فقط دریافتی شــرکت بی ای تی پارس در سال 97 
بیش از 50 میلیون دالر ارز دولتی بوده است. نایب 
رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس دهم 

در مصاحبه ای  با تســنیم از اختصاص ارز 4 هزار 
و 200 تومانی به واردات سیگار در سال گذشته خبر 

داده بود.
*کاهش مصرف ســیگار در کشــورهای توسعه 
یافته ایران را به کشــوری مهم برای تجارت سیگار 

تبدیل کرده
»مــت مایــرز« یکــی از کارشناســان صنعت 
دخانیات در آمریــکا درباره حذف ســیگار از اقالم 
تحریمــی آمریکا می گویــد: »مصرف ســیگار در 
آمریکا و بیشــتر کشــورهای توســعه یافته ســیر 
نزولی طی می کند. شــرکت های دخانی مجبورند 
محصوالت خود را در کشــورهای دیگر بفروشند. به 
همین علت اســت که ایران برای آینده شرکت های 

تولیدکننده سیگار بسیار مهم است.«
الزم اســت بدانیم که 70 درصد مواد اولیه تولید 
ســیگار وارداتی است و 70 درصد ســود حاصل از 
فروش ســیگار در ایران که هم وطنانمان ســاالنه 
یک میلیارد دالر برای آن هزینــه می کنند به جیب 
خارجی هایی می رود کــه در ایــران کارخانه  تولید 

سیگار ساخته اند.
*چرا شــرایط مراجعه به باشــگاه های ورزشی 
برای جوانان و نوجوانان به اندازه تهیه سیگار آسان 

نیست؟
با این توضیحات این ســؤال پیــش می آید که 
چرا بعد از گذشــت 14 ســال همچنان مراکز عرضه 
محصوالت دخانی ســاماندهی نشده اند تا بخشی از 
سود کالن شرکت های خارجی کاهش یابد؟ و اینکه 
چرا شــرایط مراجعه به باشــگاه های ورزشــی برای 
جوانان و نوجوانان به اندازه تهیه سیگار آسان نیست؟

در ســایه بی قانونی و یا اجرایی نشــدن قانون 
مصوب در زمینه عرضه مــواد دخانی، » ایران برای 
آینده شــرکت های تولیدکننده ســیگار بسیار مهم 
شده است« و آگاهی بخشی به نوجوانان و جوانان 
هم آنقدر اصولی نبوده که بتوانــد خأل نبود قانون را 
پر کند. در این شــرایط به عنوان یک شهروند باید 
از مســؤوالن بخواهیم پیگیــر اجرای ایــن قانون 
14 ساله باشند تا شاید از رشــد فزاینده استعمال 
دخانیات در همدان کاســته شــود. به نظر می رسد 
با اجــرای قانــون جامع کنتــرل و مبــارزه ملی با 
دخانیات، شــرکت های خارجی تولید مواد دخانی 
متضرر شــوند؛ چراکه یکــی از راه هــای اثرگذار بر 
کاهش مصرف مواد دخانی ایجاد دشواری در تهیه 

این مواد است.

می توان امیــدوار بود بــا اجرای ایــن قانون و 
قوانینی از این دســت شــرکت های خارجی تولید 
مــواد دخانی در ایــران دچار ضرردهی شــوند و با 
تحریم یا بی تحریــم مانند شــرکت های تولیدی 

دیگر کشور را ترک کنند.
* ســاختار ضعیف مالیاتــی از دالیل افزایش 

مصرف دخانیات
مهمترین دالیل افزایش مصــرف دخانیات در 
کشورهای با درآمد پایین، شامل افزایش جمعیت، 
ضعف اجرای قوانیــن کنترلی در این کشــورها، به 

خصوص ساختار ضعیف مالیاتی است.
*ایران دارای  باالترین  روند رشد ابتال به سرطان 

در  دنیا
ســرعت رشــد ابتال به ســرطان در کشــور به 
شــکل قابل توجهی افزایش یافته اســت و کشور 
مــا  باالترین  روند رشــد ابتال به ســرطان را در  دنیا 
داراست، 30 تا 35 درصد علت سرطان ها به عوامل 
خطری باز می گــردد که  علت اصلــی آن  دخانیات 
اســت و 30 درصــد مرگ های ناشــی از ســرطان 

مستقیما با  دخانیات در ارتباط است.
هر چند مبارزه  با دخانیات به یک  خواست جهانی 
بدل گشــته و حتی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی 
با دخانیات در کشــور تصویب و  ابالغ  شده است، اما 
متأسفانه  گام های عملی و متقنی که توانسته باشد 
مانعی بر توسعه مصرف سیگار و قلیان درکشور  بویژه 
در بین جوانان باشــد، هنوز مورد  انتظار خیر  خواهان 
عرصه سالمت کشور اســت. قلیان تفریحی است که 
هر روز  فاصله جوانان را با مرگ و نیستی کمتر می کند 

و  آنان را به ورطه هالکت می کشاند.
* 15 درصد جوانان 13 تا 15ســال در کشــور 

مصرف  کننده قلیان هستند
بر اساس  گزارش سازمان جهانی  بهداشت، ساالنه 
پنج میلیون نفر به دلیل مصــرف قلیان می  میرند و 
آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت نیز 
 گویای آن است که   15 درصد جوانان 13 تا 15سال در 
کشور مصرف  کننده قلیان هستند و ساالنه در مجموع 

35 هزار  تن تنباکو در کشور دود می شود.
می توان گفــت قلیــان دروازه ورود  نوجوانان به 
مصرف ســایر مواد دخانی  اســت و  شیوع مصرف 
قلیان در بین حدود 37 درصد از نوجوانان و جوانان 

کشور، خطری  جدی برای سالمت این نسل  است. 
*سرطان زایی قلیان 46 برابر سیگار

هر چند مصرف ســیگار ســاده تر و شــیوع آن 

بیشتر از قلیان است اما میزان منوکسید کربن وارد 
شــده به بدن انسان در اثر  اســتعمال  قلیان شش 
برابر سیگار و میزان  عامل ســرطانی قلیان46 برابر 

بیشتر از سیگار است.
دیگر عوامل سرطانی  مانند  آرســنیک در قلیان 
چهار برابر سیگار و سرب در قلیان 202 برابر  سیگار 
اســت و تجارت انــواع تنباکوهــا با  رنــگ و بوی 
مختلف از  اســانس های گوناگــون از یک طرف و 
فروش و نمایش انواع قلیان های داخلی و خارجی 
از کیفی  تا  جیبی از طرف دیگر سبب  شده است که 
آثار زیانبار این عامل دخانی دوصد چندان شود. در 
شرایطی که مصرف ساالنه 60 میلیارد نخ سیگار در 
کشور، ســالمت و اقتصاد جامعه را به یغما می برد 
 و علــی رغم تمــام  مصائبی که  ایــن عامل دخانی 
ایجاد کرده است، معضل اســتعمال قلیان و رواج 
آن در بین دختران و پســران جوان  نقل محافل  و 
رســانه های گوناگون اســت و مدیران دو سازمان 
 متولی وزارت بهداشــت و نیروی انتظامی نســبت 
به عواقب شــکل  گیری  آمارهایی درباره استعمال 
دخانیات بویژه قلیان در میان این قشــر از جامعه 
هشدارمی دهند اما  پاسخ مناسبی در این  خصوص 

 دریافت نمی شود. 
افزایــش مالیات بر مــواد دخانــی میلیون ها 
نفر را نجــات خواهــد داد. در پایین ترین میزان، 
افزایش مالیاتی که موجــب افزایش 20 درصدی 
قیمت محصوالت دخانی شــود، می تواند بیش از 
10 میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از آن را در 
طول 50 سال آینده پیشــگیری کند. تأثیر وضع و 
اجرای مالیات باالتر و ســاختارمند مواد دخانی بر 
سالمت عمومی بســیار قابل توجه است. افزایش 
درآمد عمومــی نیــز از فواید جانبی اجــرای این 
سیاست به خصوص در کشورهای با درآمد پایین 

و متوســط اســت )افزایش هر 10 درصد مالیات 
موجــب کاهش مصــرف پنــج درصــدی در این 
کشــورها می شــود(. این تأثیر به مراتب بر اقشار 
جوان و کم درآمدتر جوامع بیشتر است. به عنوان 
مثال فایده کلیدی افزایش مالیات این اســت که 
موجب کاهش تعداد افرادی می شود که دخانیات 
را شــروع می کنند. بطور کلی بدلیل اینکه بسیاری 
از افراد مصرف دخانیات را در ســن جوانی شروع 
می کنند و جوانان نسبت به افزایش مالیات بسیار 
واکنش پذیرتر هســتند تا بزرگســاالن، افزایش 
مالیــات موجب افزایش ســن شــروع و کاهش 

شیوع مصرف مواد دخانی می شود
طبق نتایــج مطالعات انجام شــده درخصوص 
وضعیت اســتعمال دخانیات در بیــن جوانان 13 
تا 15 ســاله طی ســال های 1386-1382، شیوع 
مصرف قلیــان در بین پســران از 16 بــه 32 و در 
دختــران از 9،8 بــه 19 درصد افزایــش پیدا کرده 
اســت. به عبارت دیگر مصــرف کلــی قلیان طی 
سال های مذکور از 1،12 به 1،26 درصد رسیده است 
که افزایش مصرف ســیگار را هــم از 2 درصد به 3 

درصد به همراه داشته است.
براســاس این تحقیــق تجربه اولیــن مصرف 
سیگار در سن 10 سالگی متأســفانه طی سال های 
ذکر شده از 6،17 به 1،36 درصد افزایش پیدا کرده 
که عمدتًا در گروه سنی پســران و از 1،15 به 7،40 
درصد بوده است. در تحلیل این افزایش قابل توجه 
می توان به ارتباط افزایش مصــرف قلیان با پایین 
رفتن سن شــروع مصرف سیگار اشــاره داشت که 
درصورت عدم برخورد به موقع و مناســب این روند 
همواره ادامه پیدا خواهد کرد و خطر پایین تر رفتن 
سن شــروع مصرف ســیگار و قلیان در نوجوانان 
تهدیدی جدی برای سالمت نسل آینده خواهد بود.

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدرس دانشــگاه 
دفاع ملی کشور گفت: اکنون جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشــوری انقالبی و قدرتی نو ظهور در صحنه 
جهانی در حال صعود اســت و تغییــر موازنه قوا در 

صحنه بین الملل در حال وقوع است.
به گزارش هگمتانه، حســن  رحیمی روشن اظهار 
کرد: مقاطــع یا برش هــای تاریخی؛ نقــاط عطفی 
هســتند که ممیز تاریخ قبل و بعد خــود بوده و به 
سخن دیگر برش های تاریخی این توان را دارند که 

تاریخ را به پیش و پس از خود تقسیم  کنند.
وی افزود: اگر از تاریخ معاصر ایران مثال بزنیم 
می توان »جنگ چالدران« )23 اوت 1514 میالدی 
برابر با اول شهریور ســال 893 خورشیدی( را یک 
برش تاریخی دانســت؛ هم چنین شکســت ایران 
در جنگ اول و دوم با روســیه تــزاری در نیمه اول 
قرن 19 میــالدی یک بــرش تاریخی اســت؛ این 
برش تاریخی علی رغم تلــخ بودن برای ایرانیان، اما 
توانســت این واقعیت را برای آنان روشن کند که از 

لحاظ فناوری عقب تر از دیگران هستند.
این مــدرس دانشــگاه دفاع ملی کشــور عنوان 
کرد: هم چنین انقالب مشروطه 1285، نهضت ملی 
نفــت )1332-1329( قیــام 15 خــرداد )1342( 
و ســرانجام انقــالب اســالمی 1357 از برش های 
تاریخی مهــم تاریخ معاصر ایران هســتند و جنگ 
جهانــی دوم و حادثــه 11 ســپتامبر 2001، نیــز از 

برش های تاریخی بین المللی هستند.
وی ادامه داد: در چهل ســالگی انقالب اسالمی 
یعنی از خرداد ماه ســال گذشته تاکنون، در موضوع 
رابطه بین ایــران و آمریــکا اتفاقاتــی رخ داده که 
هریک می تواند بــه عنوان برش تاریخی دانســته 
شــود؛ به عنــوان مثــال انهــدام هواپیمــای فوق 
پیشــرفته آمریکایی توســط پدافند دفاعی هوایی 
ایران در 30 خــرداد 1398 برابر بــا 20 ژوئن 2019 
میــالدی را نیز به دالیل فــراوان می توان یک برش 
تاریخی مهــم در تاریــخ ایران دانســت؛ هرچند از 
لحاظ وســعت حادثه به بزرگی حوادث پیش گفته 
نیســت اما از بعد روانی و سیاســی هم برای ایران 
و هم بــرای آمریکا وســعت و بزرگــی و اثرگذاری 

فراوانی در پی دارد.
رحیمی روشــن تصریح کرد: این برش تاریخی 

نشــان می دهد که ایــران در چهل  ســالگی انقالب 
اســالمی وارد مرحله نوینی در روابط بین الملل شده 

است.
وی اظهــار کــرد: تصور انهــدام پیشــرفته ترین 
هواپیمای بدون سرنشین جهان توسط کشوری در 
حال  توســعه مانند ایران و جرات نداشــتن آمریکا 
در پاســخ به آن بی شــک برش مهم تاریخی است 
که از این  پس وقایع را می تــوان به قبل و بعد از آن 

 تقسیم کرد.
مدیر گروه علوم سیاسی دانشــگاه بوعلی سینا 
افزود: زمان پیــش  از این برش تاریخــی، با زمان 
پــس  از آن بــرای نیروهای مســلح ایران بســیار 
متفاوت اســت، اما ماجرا به همین جا ختم نشــد؛ 
پس از ترور سپهبد شهید »ســلیمانی« در فرودگاه 
بغداد؛ بــه فاصله چند روز نیروی هوا فضای ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با ده ها فروند موشک و با 
دقت بســیار باال پایگاه هوایی عین االسد را در غرب 
عراق که محل اســتقرار بخش مهمــی از نیروهای 

موسوم به سنتکام آمریکا است هدف قرار داد.
وی اضافه کــرد: آمریکا بــا اطمینان از پاســخ 
مجدد ایران در صورت واکنــش؛ در مقابل این حمله 
که در نوع خود پس از جنگ جهانــی دوم بی نظیر 
بود اقدامی نکرد و واکنشی نشان نداد؛ حتی سعی 
کرد تلفات واقعــی نیروهای خــود را پنهان کند که 
تاکنون نیز پنهان مانــده و در نهایت به ضربه مغزی 
شــدن بیش از 100 نفــر از نیروهای خــود اعتراف 
کرد که بســیاری باور دارند واقعیــت تلفات آمریکا 

همچنان پوشیده مانده است.
رحیمی روشــن گفت: بدون تردید ایــن واقعه 
نیز یکی از برش های مهم مقطع تاریخی اســت که 
اهمیت آن در سال های آتی بیشــتر روشن خواهد 
شــد؛ هرچند که امپراطوری رســانه ای غــرب تمام 
تالش خــود را به کار گرفــت که ابعاد ایــن حمله را 
کوچک جلوه دهد، اما در روزهــای اخیر اتفاق بس 
مهمتــری در رابطه بین ایــران و آمریــکا رخ داده 

است.
وی عنــوان کــرد: ایــن  اتفــاق مهــم اعــزام 
نفتکش هــای غول پیکــر حامل بنزیــن از ایران به 
کشــور ونزوئال اســت؛ شــاید در نگاه نخست این 

مسأله موضوعی عادی به نظر برسد.

مسؤول تحلیل و بررسی بســیج اساتید استان 
همدان با بیان اینکــه اهمیت حادثه فــوق به چند 
دلیل بســیار فراتر از یک دریانوردی معمولی است، 
ابراز کرد: نخست اینکه این نفتکش های غول پیکر 
حامل بنزین هســتند، ماده ارزشــمندی که تا چند 

سال پیش ایران وارد کننده آن بود.
وی ادامه داد: اگر به تکاپوی آمریکا در اعالم فشار 
حداکثری به ایران ، پس از خروج این کشور از برجام 

توجه کنیم؛ اهمیت مسأله بیشتر نمایان می شود.
رحیمی روشــن تصریح کرد: تحریم حداکثری 
آمریکا نه تنها نتوانســته صنعت نفــت ایران را فلج 
کند بلکه ایران تحت فشــار حداکثــری با در پیش 
گرفتن  مقاومت حداکثــری در تولید بنزین خودکفا 
شده و حتی توانسته مازاد بر نیاز خود بنزین تولید 
کنــد و اکنون در حال صــادر کردن آن به کشــوری 
اســت که آن کشــور نیز تحت تحریــم حداکثری 
آمریکا قرار دارد؛ یعنی ایرانیان با یک تیر دو نشــان 
زده اند هم تحریــم آمریکا را در ایــن بخش بی اثر 
کرده اند و هم فشــار آمریکا را بر یک متحد خود که 
اتفاقًا در حیاط خلوت جغرافیایــی آمریکا قرار دارد 

کم اثر و در آتیه بی اثر می کنند.
وی بیان کــرد: نکته دوم این اســت کــه اقدام 
ایران در اعزام کشــتی های نفت کش به آن ســوی 
کره زمین نه با پرچم عاریتی و نه با خاموش کردن 
دستگاه های ردیاب کشــتی ها بلکه با پرچم ایران و 

به صورت علنی صورت می گیرد.
این مدرس دانشــگاه دفاع ملی کشــور تصریح 
کرد: این اقدام در حالی اســت که نیــروی دریایی 
آمریکا رسمًا و با اعزام کشتی های جنگی به دریای 
کارائیب اعالم کرده با اقدام ایران مقابله می کند اما 
با پیام قاطــع ایران مبنی بر پاســخ فوری و قطعی 
به هر نوع مزاحمت برای کشــتی های ایرانی مواجه 
شده و به ناچار بر خالف روال معمول و میل خود از 
مقابله با نفتکش های ایرانی خودداری کرده اســت؛ 
در حالی کــه پیش بینی اغلب صاحــب نظران این 
بود که آمریــکا اقدام به توقیف کشــتی های ایرانی 

خواهد کرد.
وی گفت: به نظر می رســد آمریــکا پیام ایران را 
نه فقط از کانال هــای دیپلماتیک بلکــه از ماجرای 
توقیــف کشــتی ایرانی توســط انگلیــس در جبل 

الطــارق و مقابله به مثل قاطع ایــران دریافت کرده 
است؛ شاید این نخســتین بار اســت که آمریکا در 
برابر کشــوری در ســطح ایران این چنیــن وادار به 

عقب نشینی می شود .
رحیمی روشــن در پاسخ به این ســؤال که علت 
کوتاه آمدن آمریکا چیســت؟ افزود: ممکن اســت 
برخی که دنبال پاسخ های حقوقی می گردند چنین 
توجیه کننــد که آمریــکا از لحاظ حقوقــی بهانه ای 
نداشــت و اگر اقدامــی می کرد خــالف حقوق بین 
الملل بــود چراکه تحریم های آمریــکا علیه ایران و 
ونزوئــال تحریم های شــورای امنیت نیســت بلکه 

تحریم های یک جانبه خود ایاالت متحده است.
وی افزود: اگرچه این ســخن درست است؛ اما 
آمریکا نشان داده است اگر بخواهد و بتواند اقدامی 
را علیه کشــوری انجام دهد منتظر شــورای امنیت 
نمی مانــد و ماجرای حملــه به عراق یــک نمونه از 

اقدامات آمریکا در دو دهه گذشته است.
این مدرس دانشــگاه دفاع ملی کشور ابراز کرد: 
آن چیــزی که آمریــکا را در برخــورد بــا اراده ملت 
و دولت ایران تــا این لحظه متوقف کرده ســاختار 
حقوق بین الملل نیســت بلکه علــت آن را در جای 

دیگر باید جستجو کرد.
وی با بیان اینکه انسان دوستانه دانستن کوتاهی 
آمریکا در این  ماجرا نیز به شــوخی شــبیه است تا 
واقعیت گفــت: بنابراین ما و جهان بــا یک مقطع و 
برش تاریخی دیگری مواجه هستیم که علت اصلی 

ِآن تغییر موازنه قوا در صحنه بین الملل است.
رحیمی روشــن در گفتگــو با خبرگزاری بســیج 
عنوان کرد: اکنون جمهوری اســالمی ایران به عنوان 
کشــوری انقالبی و قدرتی نو ظهور در صحنه جهانی 
در حال صعود اســت و توان و قدرت ایران توانسته 
اســت قدرت ابرقدرتی چون آمریکا را در بســیاری 
از صحنه هــای رویارویی متوقف کنــد، زیرا چنانکه 
ذکر آن رفت؛ عقب نشــینی آمریکا نه از راه انســان 
دوســتی و نه نتیجه لبخندهای دیپلمات ها است، 
بلکه این بار نیز قدرت، قدرت را متوقف کرده اســت 

و این هنوز قدم های نخست است.

خبـــر همدان

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا در واکنش به اقدامات ایران و سکوت آمریکا:

تغییر موازنه قوا در صحنه بین الملل
ایران؛کشوری انقالبی و قدرتی نو ظهور در صحنه جهانی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان:

مصوبات اجرا نشده
 تعیین تکلیف شود

مدیران با بخش خصوصی همکاری کنند

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید 
کرد: باید مصوبــات اجرا نشــده در کوتاه ترین 

زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
بــه گــزارش هگمتانــه، ظاهــر پورمجاهد 
بعدازظهر پنجشنبه در بیست و هشتمین جلسه 
شــورای گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی 
بر همکاری و تعامل مدیران اســتان همدان با 

بخش خصوصی تأکید کرد.
وی تأکید کــرد: مدیران اســتان همدان با 
بخــش خصوصی نهایــت همکاری را داشــته 
باشــند چراکــه در همــدان فضــای حضــور 

سرمایه گذاران را فراهم کرده ایم.
وی عنوان کرد: یکی از اقداماتی که شــورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان 
همدان در دستور کار قرار داده بررسی مصوبات 

اجرا نشده سال 1398 است.
پورمجاهد یادآور شــد: مصوبات اجرا نشده 
ســال 98 در دو حوزه اقتصادی و عمرانی مورد 

بررسی قرار گرفته  است.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
همدان اظهار کرد: باید مصوبات اجرا نشــده در 

کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
به نقــل از مهــر، وی افزود: تمــام اعضای 
شــورای گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی 
استان همدان موظف هستند مصوبات را هرچه 

سریع تر اجرایی کنند.

خبــــــــر



روزنامه هگمتانــه

مرتضی رضایی
سرپرست مدیریت خدمات شهری

سروران ارجمند

حسین سیبـی
مشاور شهردار

بابک مهدی آزاد
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

حسین خانجانی 
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

انتصاب شما عزیزان در سمت جدید را که مایه سرور و افتخار دلسوزان و خادمان شهرداری است تبریک عرض نموده
 از خدای متعال خواستار توفیق بیش از پیش مسئلت داریم.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 م.الف 34

برابر رأی شماره 97/1130 مورخ 97/08/24 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی بابائی نصیر فرزند 
آقابابا به شــماره شناســنامه 232 صادره از اسدآباد در ششدانک یک قطعه زمین 
مزروعی آبی زار به مســاحت 88779/73 مترمربع در قسمتی از پاک 105 اصلی 
قراکند واقع در اسدآباد اراضی روستای قراکند خریداری باواسطه از مالکان رسمی 
آقایان 1. محمدعلی سحاب محمدی 2. علی اشرف ملکیان 3. محمدفرشید ولی خان 
4. حسین بابا ملکیان 5. محمدقلی فرزند اسماعیل محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت چاپ اول: 99/03/10     نوبت چاپ دوم: 99/03/25
کامران متقی  -  رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 م.الف 51

برابر رأی شماره 1399/117 مورخ 1399/02/18 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای عباس عسگری 
فرزند احمدقلی به شماره شناسنامه 147 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مساحت 50671/03 مترمربع در قسمتی از پاک 38 اصلی 
جهت الحاق به پاک 38/8 ملکی دیگر متقاضی واقع در اســدآباد اراضی روستای 
دولت آباد خریداری باواسطه از مالک رسمی آقای صادق کوثری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت چاپ اول: 99/03/10     نوبت چاپ دوم: 99/03/25

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 م.الف 37

برابر رأی شــماره 99/70 مــورخ 99/02/10 هیأت اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای یوسف 
علی مصطفی جالیه فرزند علی به شــماره شناسنامه 422 صادره از اسدآباد در 
ششــدانک یک قطعه زمین مزروعی آبی زار به مساحت 51097/77 مترمربع در 
قســمتی از پاک 109 اصلی واقع در اسدآباد اراضی سیاه کمر خریداری از مالک 
رســمی آقای یوسفعلی مصطفی جالیه محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت چاپ اول: 99/03/10         نوبت چاپ دوم: 99/03/25

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

بدینوســیله به اطــاح می رســاند در آگهی 
مناقصه فضای ســبز چاپ شــده در روزهای 
پنج شــنبه مــورخ 99/03/01 و 99/03/08 
روزنامــه هگمتانــه واگذاری بخش شــرقی 
منطقه دو اشتباهاً چاپ گردیده است و موارد 
مناقصــه فقط بخــش جنوبی منطقه ســه و 

بخش شمالی منطقه یک می باشند.

اصالحیه

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری همدان

ورزششنبه ۱۰ خرداد ۱3۹۹    7 شوال ۱44۱   3۰ می  2۰2۰  شماره 64528

»فوتبال« باید به »کرونا« 
عادت کند

»تدبیر« را جایگزین »بهانه« کنید
هگمتانه، گروه ورزش: پیش بینی مسؤوالن وزارت 
بهداشــت و عوامل درگیر با کرونا این اســت که این 
ویروس دردسرساز تا ماه های آینده هم جزوی از زندگی 

مردم است و همه باید با شرایط زندگی با آن کنار بیایند.
تمرینات تیم ها بــرای حضور در ادامــه نوزدهمین 
دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر شروع شده اما هنوز 
به هفته اول نرسیده برخی تیم ها شروع به بهانه گیری 
کرده اند و بازیکنانی که خــارج از فوتبال به کرونا مبتال 

شده اند را به تمرینات و فوتبال نسبت می دهند.
بازیکنــان و عواملی که در همین هفته اول تســت 
کرونای آنها مثبت اعالم شده است طبیعتًا از قبل مبتال 
شده اند و بیماری شان هیچ ربطی به شروع تمرینات 
نــدارد. بنابراین این بهانــه نمی تواند از ســوی تیم ها 
پذیرفته شود که بازیکنانشان با شروع تمرینات مبتال 
شده اند. از ســوی دیگر پیش بینی مســؤوالن وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا این است که مردم 
باید پاییز و زمســتان پیش رو را هم بــا این ویروس 
سر کنند و طبیعتًا زندگی همه مردم تحت تأثیر کرونا 
قرار خواهد داشت. در این میان از مردم خواسته شده 
است که همچنان تدابیر بهداشتی را در نظر داشته باشند 
و عالوه بر اینکه زندگی عادی خــود را ادامه می دهند، 
در رعایت نکات بهداشــتی هم بهتر از قبل عمل کنند تا 
این دوره نیز رد شــود. پرسش این است که اگر به زعم 
برخی مربیان و مسؤوالن تیم ها، ادامه رقابتهای لیگ 
نوزدهم برگزار نشد، تکلیف لیگ بعد و مسابقات بعدی 
چه می شــود؟ آیا می توان فصل بعدی رقابت ها را هم 
برگزار نکرد و فوتبال را تعطیل کرد؟ آیا نمایندگان ایران 
می توانند در لیگ قهرمانان آسیا شرکت نکنند؟ آیا تیم 
ملی فوتبال ایران می تواند در مقدماتی جام ملت ها و 

جام جهانی شرکت نکند؟
مشــخص اســت که پاســخ همه این پرسش ها 
منفی اســت. بنابراین حاال که قرار است چند ماه آینده 
را هم مردم با کرونا کنار بیایند و زندگی کنند، بهتر است 
مســؤوالن فوتبالی هم به جای بهانه تراشی و اصرار به 
تعطیلی مســابقات، به فکر تدبیری درست برای ادامه 

بازی ها با رعایت نکات بهداشتی باشند.
تیم های لیــگ برتری نیــز باید از ایــن فرصت 9 
هفته ای برای کســب تجربه دوره بعد اســتفاده کنند 
و خود را برای فصل بعد با شــرایطی که االن در جامعه 
برقرار اســت آماده کنند. طبیعی اســت که فصل بعد 
رقابت های لیگ برتر هم باید در همین شرایط کرونایی 
شروع شود. به همین خاطر مسؤوالن تیم ها و مدیران 
باشگاه ها به جای بهانه گرفتن به فکر تدبیر کردن برای 

ادامه تمرینات و مسابقات در بهترین شرایط باشند.

خبـــر

درخشش نابغه کراس فیت 
همدان در پسران نونهال

 کشور

هگمتانــه، گــروه ورزش: مســابقات برخط 
کراس فیت پســران زیر 10 ســال در دو دسته آ 

و ب برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون 
ورزش هــای همگانی،  نیما نذیــری از تهران در 
رتبه یکم، ســام یونســی از فارس و محمدعلی 
اســالمیان از قم دوم مشــترک، آریــا اکبری 
از تهران، ســید امیر پارســا گلگون، ســید امیر 
حســین گلگون و امیر پارســا محمدی ســوم 

مشترک، نفرات برتر دسته نخست شدند.
و »آرشام قزاقی« از همدان در رتبه یکم، ایمان 
آقچلی، مصطفی کــم و ابوالفضــل احمدی دوم 
مشترک، علی آقایی و احسان احمدی تبار سوم 
مشترک، موفق به کســب رتبه های برتر در دسته 

دوم شدند.

درخشش تکواندوکاران 
همدان با صعود به مرحله 

نهایی پومسه کشور

هگمتانه، گروه ورزش: نفر هــای برتر راه یافته 
به مرحله نهایی مســابقات غیرحضوری پومسه در 

گروه مردان و بانوان، مشخص شدند.
نخســتین دوره مســابقات آزاد غیرحضوری 
پومســه )اجرای فرم تکواندو( کشــور بــا عنوان 
»جام بزرگ مهربانی« در دو گروه مردان و بانوان 
با حضــور 800 شــرکت کننده در یازده رده ســنی 
همراه با رقابت های روسا، دبیران و نایب رئیسان 
هیأت های اســتانی در مرحلــه مقدماتی و نیمه 

نهایی پیگیری شد.
این مسابقات برای اجرایی کردن طرح پویش 
»دســت هایی خدایی« برگزار شــد و همه درآمد 
حاصل از آن صرف خانواده های تکواندوکار آسیب 

دیده از شیوع ویروس کرونا می شود.
نفر های برتر مرحله نیمه نهایی مردان:

رده سنی کمتر از 12 سال:
علی ســان فریدون مهر )همدان( - بهداد نقی 
ئی )تهران( - ســجاد براتی )البرز( - حســین 
رحیمــی )اصفهــان( - محمدمانــی شــعبانی 
)مازندران( - امیرحسین افراش )تهران( - علی 
راســتگار محمدعلی پــور )آذربایجان شــرقی( - 

حسین جورسرا )مازندران(
رده سنی 15 تا 17 سال:

سیداحســان صداقت )فــارس( - محمدرضا 
محمودی )تهران( - محمدمهدی کرمی )همدان( 
- محمدامیــن گماریــان )همدان( - احســان 
یونســی )بوشــهر( - محمد ابراهیمی رشــتی 
)گیــالن( - محمدمھــدی اکبــری )تهــران( - 

یاسین تولی )مازندران(
نفر های برتر مرحله نیمه نهایی بانوان:

رده سنی 12 تا 14 سال:
غزاله مقدم )زنجان( - مهدیا ورقائی )زنجان( 
- مبینا رئیســی )البرز( - نگین نادری نیکخواه 
)همدان( - مهدیه عیســوند )خوزستان( - زهرا 
منصوری کیا )خوزســتان( - دالرام اسحقی پور 
)بوشــهر( - مهســا عیســی وند )خوزستان( - 

مهشید رحیمی )البرز(
رده سنی 31 تا 40 سال:

اتوسا فرهمند پارسا )البرز( - سیده معصومه 
حســینی )همــدان( - فاطمــه محمدعلیــزاده 
)همدان( - عاطفه محمد علیزاده )همدان( - ندا 
محمدی )تهران( - ســهیال بیرنــگ )آذربایجان 
شرقی( - الهام خزائی )تهران( - مرجان سادات 

رضائی )تهران(.

تیراندازی همدان نمره قبولی گرفتخبـــر
امید به کسب سهمیه المپیک توکیو

هگمتانه، گروه ورزش: نشست ویدئو کنفرانسی 
رئیس و دبیر فدراسیون تیراندازی ایران با مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان، رئیس هیأت تیراندازی 
همدان و سایر اعضای هیأت، مربیان و ورزشکاران 
این رشــته المپیکــی در اداره کل ورزش و جوانان 

استان همدان برگزار شد.
*کسب بیشترین سهمیه المپیک توکیو توسط 

فدراسیون تیراندازی
رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالمی 
ایران در این نشست با اشــاره به این که با شیوع 
کرونا ارتباط با هیأت های اســتانی از طریق ویدئو 
کنفرانس برقرار شده اســت اظهار کرد: فدراسیون 
تیرانــدازی ایــران که ســابقه طوالنــی حضور در 
المپیک را دارد، بــرای المپیک توکیو با کســب 6 
سهمیه بیشترین سهمیه را در بین 52 فدراسیون  

کشور برای ایران کسب کرده است.
علی دادگر افزود: همدان از جمله اســتان هایی 
است که در 2 المپیک گذشــته هم ورزشکار و هم 
مربی داشته اســت و در دوره های پیشین نیز در 

المپیک نماینده داشته است.
*جام بزرگ هنوز برای حضور در المپیک توکیو 

بخت دارد
وی عنــوان کــرد: مه لقا جــام بــزرگ 2 دوره 
متوالی در 2 المپیک گذشــته حضور داشــت و در 
انتخابی اخیر نیز به دلیــل مصدومیت در ناحیه پا 

سهمیه نگرفت، اما نشان نقره آسیا را کسب کرد.
رئیس فدراســیون تیراندازی کشــور با اشــاره 
به این که کار برای حضور در المپیــک توکیو برای 
جام بزرگ تمام نشــده اســت گفت: سهمیه های 
کسب شده متعلق به کشور اســت نه ورزشکارانی 
که آن را کســب کردنــد و این ورزشــکار ارزنده تا 
لحظه اعزام برای حضور در کاروان اعزامی شانس 

دارد.
دادگــر تصریح کــرد: منیژه کاظمــی از همدان 
در ســیدنی حضور داشت و ســکینه خدابنده لو از 
مربیان مطرح همدانی اســت که در حال حاضر در 

تیم ملی بانوان فعالیت دارد.
این مقام مســؤول با تقدیــر از رئیس هیأت 
تیراندازی اســتان همــدان تصریح کــرد: همدان 
از نظر تاســیس زیرســاخت های تیرانــدازی از 
بهترین هیأت های کشور اســت و بی تردید با این 

زیرســاخت  ها ســهمیه های المپیــک در آینده ای 
نزدیک در دست تیراندازان همدانی خواهد بود.

*همدانــی بــودن یــک امتیــاز ویــژه برای 
استعدادیابی

دبیــر فدراســیون تیرانــدازی ایــران نیــز در 
این نشســت اظهار کــرد: در ارزیابی هــای انجام 
شده توســط فدراســیون، هیأت اســتان همدان 
از هیأت های برتر کشــور اســت و اســتعدادهای 

درخشانی دارد.
رضــا ملک محمــدی با اشــاره به ایــن که در 
اســتعدادیابی مربیان فدراســیون همدانی بودن 
ورزشکار یک امتیاز محسوب می شــود افزود: در 
بحث حضور در المپیــاد اســتعدادیابی، میزبانی 
شایســته از نخستین اردوی اســتعدادیابی کشور 
در 2 بخش پســران و دختران، برگزاری دوره های 
آموزشی، پوشش اخبار و مسابقات، حضور مستمر 
در مســابقات قهرمانی کشــور و حضور دو تیم در 
لیگ دســته اول بانــوان و آقایان هیــأت همدان 

عملکرد بسیار خوبی داشته است.
وی با اشــاره به این که رئیس هیأت اســتان 
برای پیشرفت تیراندازی همدان به ویژه در توسعه 
زیرســاخت ها عملکرد بســیار خوبی داشته  است 
گفت: انتظــار داریم ناصــر محمــودی در مجمع 
انتخاباتــی هیأت که در زمســتان امســال برگزار 

می شود حتما شرکت کند.
*همدان الگویی برای کشور

دبیر فدراســیون تیراندازی ایران با اشــاره به 
این که رئیس هیــأت تیراندازی اســتان همدان 
همواره از حق مه لقا جام بزرگ، ســکینه خدابنده لو 
و مبینا قربانی برای حضور در اردوهای تیم ملی و 
مســابقات بین المللی دفاع کرده است تأکید کرد: 
حضور مســتمر، منظم و یکدست تیم های همدان 
در مســابقات تیراندازی قهرمانی کشور مثال زدنی 
اســت و هیأت همدان می تواند بــرای هیأت های 

استانی کشور یک الگو باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز در 
این نشست با اشــاره به این که تیراندازی همدان 
یکی از 4 رشته المپیکی استان همدان است اظهار 
کرد: هیأت تیراندازی از برترین هیأت های ورزشی 
استان همدان است و با توســعه زیرساخت ها در 
آینده ای نزدیک می تواند شــاکله تیم های ملی را 

تشکیل دهد.
محسن جهانشــیر با اشــاره به این که رئیس 
هیأت اســتان مــورد حمایــت اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان اســت گفت: برای کمک به تأمین 
تجهیزات مــورد نیاز تیراندازی اســتان طرح هایی 
را تهیه کرده ایم که بخشــی از آن توسط اداره کل و 

بخشی توسط فدراسیون تأمین شود.
*ســالن دانش آموزی تیرانــدازی همدان به 

زودی افتتاح می شود
رئیس هیأت تیراندازی اســتان همدان نیز در 
این نشست با اشــاره به این که تالش ما در هیأت 
در راســتای افزایش زیرســاخت های تیراندازی 
همدان بوده اســت اظهار کرد: بــرای الکترونیکی 
کردن سالن تیراندازی همدان 400 میلیون هزینه 

کردیم و 23 خط این سالن الکترونیکی شد.
ناصر محمودی با اشــاره به این که آمادگی این 
را داریم که طبقه دوم این ســالن را نیز ایجاد و به 
خطوط الکترونیکی مجهز کنیم گفت: 150 میلیون 
تومان نیز برای تجهیز سالن دانش آموزی همدان 

هزینه شده است.
وی با اشــاره به این که این ســالن متعلق به 
آموزش پرورش بود و در بهترین نقطه شــهر قرار 
داشــت، اما از آن استفاده نمی شــد عنوان کرد: 
این ســالن در حال حاضر به 7 خط الکترونیکی 
و 3 خط آماتوری برای تمریــن نوآموزان تجهیز 
شــده اســت و امیدواریم بــرای افتتاحیه این 
سالن رئیس و دبیر فدراســیون به همدان سفر 

کنند.
رئیس هیأت تیراندازی استان همدان با تأکید 
بر این که رشته تیراندازی را در همه شهرستان های 
اســتان فعــال می کنیــم تصریــح کرد: ســالن 
شهرســتان اســدآباد نیز تکمیل شــده است و به 

زودی سرمایه گذار این سالن را تجهیز خواهد کرد.
محمودی بــا اشــاره به ایــن که همــدان در 
بحث زیرســاخت ها مشــکلی ندارد گفت: مشکل 
هیأت همدان کمبود ســالح اســت و انتظار داریم 

فدراسیون در این بخش به ما کمک کند.
*اعطای وام و زمین رایگان برای ایجاد سایت 

اهداف پروازی به سرمایه گذار
وی با اشــاره به این که همــدان ظرفیت خوبی 
برای ایجاد ســایت اهداف پروازی دارد اظهار کرد: 

ما این آمادگی را داریم که زمین برای ایجاد سایت 
را به صورت رایگان یا نیم بها در اختیار سرمایه گذار 

قرار دهیم.
رئیس هیأت تیراندازی استان با اشاره به این 
که طرح های مطالعاتــی و توجیهی این ســایت 
توســط هیأت تهیه شــده و حتی می توان بر روی 
آن وام گرفت گفت: بــا چند ســرمایه گذار در این 
حوزه صحبت شده است، اما هنوز به نتیجه قطعی 

نرسیدیم.
*تاســیس ســایت در اولویــت برنامه هــای 

فدراسیون و هیأت همدان
اعالم ظرفیت ویژه در اســتان همدان از جمله 
اهــدای زمین رایــگان یــا نیم بها و نیــز اعطالی 
تســهیالت به ســرمایه گذار در این نشســت مورد 
توجــه رئیس و دبیر فدراســیون تیرانــدازی قرار 
گرقت و مقرر شــد یک ســرمایه گذار که اصلیتی 
همدانی دارد از سوی فدراســیون به هیأت همدان 
معرفی شــود تا تاسیس ســایت اهداف پروازی 

استان همدان کلید بخورد.
بــه نقــل از تســنیم، در ایــن نشســت ویدئو 
کنفرانســی، مه لقا جام بزرگ ملی پوش تیراندازی 
همــدان بــا 2 دوره حضــور در المپیک، ســکینه 
خدابنده لــو، مربی همدانــی تیم ملــی تیراندازی 
بانوان، چهاردولی نایب رئیس بانــوان، خرمرودی 
نایب رئیس، حسین کرمی دبیر و امامی خزانه دار 
هیأت نیز حضور داشتند و به طرح دیدگاه های خود 

با رئیس و دبیر فدراسیون تیراندازی پرداختند.

تقویت زیرساخت های ورزشی نهاوند و مریانج
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
استان همدان گفت: شهرستان نهاوند و شهر مریانج 
در استان همدان ظرفیت میزبانی اردوهای ورزشی 
را دارند و تقویت زیرســاخت های ورزشــی آنها در 

دستور کار است.
محسن جهانشیر در نشستی با مسؤوالن ورزش 
نهاوند بابیــان اینکه هدایت ســرمایه گذار و اموری 
از این  دست باید توســط مجموعه ورزش نهاوند با 
محوریت اداره کل انجام شــود، گفــت: امروز وارث 
برخی نابسامانی ها هســتیم که باید با برنامه ریزی 

مدون و وفاق و همدلی آن ها را رفع کنیم.
جهانشیر با اشاره به تعمیر و بازسازی کف پوش 
و رختکــن خانــه پینگ پنــگ مجموعه ورزشــی 
علیمرادیان، گفت: راه اندازی زمین چمن مصنوعی 
مجموعه ورزشی علیمرادیان در دستور کار قرارگرفته 

است.
وی با اشــاره بــه اینکــه اردوی تیم های لیگ 
برتر کشــور از مردادماه آغاز می شود، گفت: فرصت 
چندانی بــرای میزبانی اردوها و مســابقات باقی 
نمانده و باید با اقدام جهادی در فرصت باقیمانده 

نسبت به رفع کاستی ها اقدام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره 
به افزایش هزینه اعزام های خارجی برای برگزاری 
اردوهای ورزشــی، گفت: شهرســتان نهاوند و شهر 
مریانج استان همدان دو ظرفیت بسیار خوب برای 
استان همدان اســت که در این خصوص اقدامات 
الزم برای تقویت زیرساخت های ورزشی در دستور 

کار قرارگرفته است.
وی بــا تأکید بر اینکــه مجموعــه علیمرادیان 
مربوط بــه شهرســتان نهاوند نیســت و کاربردی 
فراملی دارد، گفت: نهاوند در حوزه خیرین بســیار 
غنی اســت و باید ضمن شناســایی در حمایت از 

جامعه ورزشی و جوانان اقدام شود.
جهانشیر با اشــاره به اینکه ســاخت مجموعه 
ورزشــی علیمرادیــان وظیفــه ما را در راســتای 
نگهــداری هرچه بهتــر دوچندان می کنــد، گفت: 
سالیق سیاســی و مســائل اجتماعی نباید مانع 

توسعه و شکوفایی مجموعه علیمرادیان شود.
وی ابراز امیدواری کــرد: کمبودهای موجود رفع 
شود و گفت: باید از ســازمان های مردم نهاد جوانان 
به صورت تخصصی استفاده کنیم چراکه با نشستن 

و نظاره گر امور بودن هیچ کاری پیش نخواهد رفت.

راهکارهای پیشگیری از تضعیف دستگاه ایمنی 
ورزشکاران

هگمتانه، گــروه ورزش: یک مدرس دانشــگاه 
راهکارهای هــای مؤثر برای پیشــگیری از تضعیف 

دستگاه ایمنی در ورزشکاران را تشریح کرد.
مهدیه مالنوری شمسی در مورد راهبرد های مؤثر 
سبک زندگی برای پیشــگیری از تضعیف دستگاه 
ایمنی در ورزشکاران، اظهار کرد: ورزشکاران در ابتدای 
امر باید اســترس های زندگی را کنترل و کم کنند و 
مربی باید از این استرس ها آگاه باشد و حتی برنامه 

تمرینی را بر اساس این استرس ها بچیند.
وی ادامه داد: ورزشــکاران باید خواب منظم و 
به مقدار کافی خواب )7 ســاعت( داشته باشند و 
مطالعات نشان داده اســت ورزشکارانی که خواب 
بیشــتر از پنج تا شش ساعت داشــته اند نسبت 
به کســانی که خواب کمتری داشــته اند، کمتر در 
معرض عفونت قــرار گرفته اند و بایــد بدانیم که 

کمیت و کیفیت خواب بسیار مهم است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
همچنین تأکید کرد: ورزشــکارانی که الزم اســت 
مســافرت کنند و درنتیجــه این امر ریتم شــبانه 
روزی هورمون ها و زمان جغرافیایی تغییر می کند 

نیاز به استراحت بیشتری دارند.
مالنوری شمسی با اشــاره به اینکه ورزشکاران 

بایــد از گرفتــن رژیم هــای ســخت و رژیم هایی 
که منجر به کاهــش وزن باال در زمــان کوتاه مدت 
می شــود اجتناب کنند، گفت: ورزشــکاران باید از 
رژیم های غذایی که حاوی پروتئین و کربوهیدرات 
اســت اســتفاده کنند )بــه خصوص ورزشــکاران 
استقامتی( و رژیم های غذایی متعادل شامل مواد 

معدنی و ویتامین ها را در برنامه خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه ورزشکاران باید از سبزیجات و 
میوه های تازه استفاده کرده و در صورت در دسترس 
نبودن سبزیجات و میوه های تازه مکمل های مولتی 
ویتامین استفاده کنند، عنوان کرد: ورزشکاران باید 
قبل، حین و بعد از فعالیت ورزشی از نوشیدنی های 
کربوهیدراتی استفاده کنند و آب رسانی قبل، حین 
و بعد از فعالیت ورزشی ورزشــکاران برای عملکرد 

مؤثر دستگاه ایمنی ضروری است.
به گفته این دانشــیار دانشــگاه تربیت مدرس 
پوشــیدن لباس هــای مناســب در صورتــی که 
ورزشــکاران مجبــور به تمریــن در محیط ســرد 
هستند، الزامی است و باید شــدت، مدت، زمان، 
بار و حجــم تمرینی، اصول تمریــن را رعایت و از 
افزایش ناگهانی و بیش از حــد بار تمرینی پرهیز 

کنند.
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پالستیک 
قاتل خاموش محیط زیست

هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: در آستانه 
رقم زدن فاجعه زیست محیطی هستیم؛ این را 
می شود با یک ســر چرخاندن به پیرامون خود 
و مشاهده سیل زباله های   رها شده در طبیعت 
فهمید؛ زباله هایی که از هر نوع باشند، در وجود 
پالستیک مشــترک بوده و تجزیه ناپذیری این 
بخششان بر کســی پوشیده نیســت؛ چه باید 
کرد؟ شــاید به کار گیری این پیشــنهاد، بتواند 

بخشی از مشکالت را حل کند!
زندگــی مدرن عــالوه بــر رفاهی کــه برای 
انســان بــه همــراه دارد گاه ضررهــای جبران 
ناپذیــری را نصیــب او می کند. کیســه های 
پالســتیکی و ظروف یک بار مصرف نیز در این 
مورد مصــداق دارند. زمانی که این کیســه ها و 
ظروف، جایگزین اســالف پارچــه ای و کاغذی 
خود شدند شــاید کمتر کســی فکر می کرد در 
آینده ای نزدیک همین جایگزین ها، تبدیل به 
یکی از معضالت اصلی محیط زیســت شوند.

براســاس تحقیقات انجام شــده تنها در ایران 
ســاالنه بیش از 3میلیون تن پالستیک تولید 

می شود. بیشــتر این پالســتیک ها نیز بادوام 
هســتند و صد ها ســال طول می کشــد تا به 

خودی خود تجزیه و نابود شوند. 
بســیاری از زباله هایی که چهره طبیعت دور 
و اطرافمــان را آلوده  کرده اند، پالســتیک هایی 
هســتند که برای حمل نیازهــای روزانه ای که 
می خریم، از فروشــندگان دریافت می کنیم و 
البته سرنوشــت همه آن ها زباله شــدن است؛ 
زباله هایی که شاید نشود به کل حذفشان کرد؛ 

اما می شود از حجمشان کاست.
گذشــته از این 4 ســال پیش انســتیتوی 
بین المللی سرطان در لیون فرانسه استفاده از 
ظروف پالســتیکی را یکی از دالیل جدی بروز 
بیماری سرطان عنوان کرد.نکته شاید از این هم 
سنگین تر باشد که حتی بسیاری از ظروف یکبار 
مصرف پالســتیکی از مواد ضایعاتی و آسیاب 
شده تولید میشوند که خطرات استفاده از آن ها 

به مراتب چند برابر میشود.
 همیــن مایی کــه می توانیم از فروشــنده 
بخواهیــم خریدهــای اندکمــان را در کیســه 
پالســتیکی تحویل نداده و تا جایی که ممکن 
اســت، خریدهایمــان را در یــک پالســتیک 
بگنجاند اما دریغ می کنیــم و گاه راحت طلبی 
را تا آنجا پیــش می بریم که اســتفاده از انواع 
ظرف های یکبار مصرف، قاشق، چنگال، لیوان، 
ســفره و... به راحتی برایمان روزمره و معمولی 
می شود.گذشته از این 4 سال پیش انستیتوی 
بین المللی سرطان در لیون فرانسه استفاده از 
ظروف پالســتیکی را یکی از دالیل جدی بروز 
بیماری ســرطان عنوان کرد.نکته شــاید از این 
هم سنگین تر باشد که حتی بسیاری از ظروف 
یکبار مصرف پالســتیکی از مــواد ضایعاتی و 
آسیاب شده تولید میشوند که خطرات استفاده 

از آن ها به مراتب چند برابر میشود.
 بــا ایــن وجــود کــه همــه مــا خــوب 
میدانیــم  اســتفاده از ایــن ظروف بــه طور 
مستقیم بر ســالمت ما اثر میگذارد.پس الاقل 

به فکر سالمت خود باشیم.
برای مقابله با فاجعه ای کــه در حال تکوین 
اســت، شــاید اســتفاده کمتر از کیســه های 
پالستیکی شروع بدی نباشــد و این مهم تنها 
زمانی رخ خواهــد داد که تالش کرده باشــیم 
اتفاق روزمــره و تکراری ای که هــر روزه در دور 
و اطرافمــان رخ می دهد را ببینیم؛ کیســه های 
پالســتیکی که بــه ســرعت تبدیل بــه زباله 
می شــوند تا با نیم عمر طوالنی شان به یادمان 
بیاورند که چنــدان هم ارزان نبــوده و به هیچ 
وجه رایگان نیستند، بلکه بخشی از هزینه شان 

را در آینده خواهیم پرداخت!
عالوه بر آن اســتفاده از ظروف یکبار مصرف 
گیاهی که بر پایه نشاسته و ذرت تهیه می شوند 
بهترین راه کار می باشد که خوشبختانه در چند 
سال اخیر تولید آن ها در کشور ما هم آغاز شده 

و تقریبا در بازار موجود می باشد
به نوشته تبیان، کامال مشخص است که این 
ظروف که بــه اصطالح به آن ها زیســت تجزیه 
پذیر می گویند برای سالمتی مضر نیستند زیرا 
آزاد شدن مواد تشکیل دهنده آن در اثر گرما و 

سرما خطری را متوجه مصرف کننده نمی کند.

خبــر هگمتانه گزارش می دهد:

کاهش تولید شیرابه زباله نیازمند همت بانوی خانه

هگمتانــه، گــروه فرهنــگ شــهروندی - زهرا 
ذوالفقاری: با باال رفتن دمای هوا، و وجود حشرات 
در فضا، یکی از مواردی که به چشــم می خورد، جمع 
شدن حشرات در دور زباله ها، بر اثر شیرابه راهی شده 
از آنها اســت، این فضا اضافه بر اینکه منظر زشتی را 
ایجاد می کند، باعث ایجاد بوی نامطبوع نیز می شود 
که هر شهروندی یا هر مسافری با دیدن این منظره 
آزرده خاطــر می شــود، مدیریت شــهری همدان 
اقدامات بسیاری را در راســتای پاک سازی محیط 
شهر، جمع آوری زباله ها و... انجام می دهد، اما یک 
سری مســائل نیازمند کمک و مشارکت شهروندان 
اســت، که از آن جمله می توان به نحوه جمع آوری 
زباله اشاره داشت، از سویی دیگر هر ساله هزینه های 
بســیاری برای تعویض کف مخــازن زباله صورت 
می گیرد، چرا که بر اثر شــیرابه ای کــه از زباله جاری 
شده، از بین می رود، اینجاست که نقش شهروندان 

مهم می شود.
شیرابه های حاصل از زباله به بخش های پایین 
دســت نفوذ کرده، آب را آلوده کــرده و به گیاهان 

آسیب می رساند. 
بخش عظیمی از زباله ها در طبیعت نیز توســط 
خود مــردم با حضــور و تفریــح در طبیعــت رها 

می شود. 
با ظلمی که بــه طبیعت می کنیم، دشــمنانه به 

همه چیز آسیب می رسانیم. 
حفظ محیط زیســت وظیفه همگان اســت، در 

غیر این صورت، برای نسل آینده پاسخی نداریم. 
ما آشــتی با خود، دیگران و محیط زیســت را 
فراموش کرده ایم، حفظ طبیعت و محیط زیســت 

موضوع مهمی است که همه بایســتی به آن توجه 
کنند. 

ما در کشــوری زندگــی می کنیم کــه فرهنگ 
گردشــگری در آن شــکل گرفته، بنابراین آشتی با 

طبیعت نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. 
در حال حاضــر برای از بین بــردن و جمع آوری 
شــیرابه های ناشــی از دفــع زباله هــای شــهری 
حوضچه ای در حال ســاخت اســت که حدود 45 
درصد آن احداث شــده و تا پایان سال ساخت آن 

به اتمام می رسد.
دو پــروژه لندفیل و حوضچه شــیرابه از ســال 
گذشــته در دســت اقدام اســت، البته این پروژه 
بدلیــل کرونا بــه تأخیر افتــاده اســت، و در حال 

پیگیری است.
حوضچه شــیرابه 45 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، بــا انجام کار هــای آموزشــی و آموزش های 
شــهروندی در طول چند ســال توفیقات خوبی در 

زمینه کاهش زباله تولیدی صورت گرفته است.
مســائل اقتصادی و تــورم موجــب مدیریت 
مصرف توســط شــهروندان شــده و به دنبال این 
مدیریت نیز تولید زباله های شــهری کاهش یافته 

است.
مســائل اقتصادی گرچــه موجب بــروز برخی 
مشکالت شده اما در موضوع مدیریت مصرف و در 
حوزه دفع پسماندهای شهری، کاهش زباله ها را به 

دنبال داشته است.
کاهش شــیرابه زباله اولین گام تفکیک از مبدا 
زباله خشــک و  تر است و شــهروندان باید زباله ها 
را آب گیری کرده و ســپس داخل کیسه زباله قرار 

دهند.
به طور مثال شــهروندان باید تفاله چای را آب 
گیری کــرده و بطری های آب را نیــز خالی کرده و 

سپس داخل کیسه زباله بیاندازند.
تولید شــیرابه زباله نه تنها در همــدان بلکه در 
تمام کشــور یک معضل اســت و نیازمند همکاری 

صد درصد مردم است.
ســایت زبالــه شــهر همــدان از ســال 1396، 
راه اندازی شده اســت، ســایت دفن زباله همدان 
برای شــهرهای نیمه شــمالی و روســتاها در نظر 
گرفته شده اســت و به صورت میانگین 600 تا 650 

تن زباله را پذیرش می کند.
شــیرابه ها معمــواًل در محل دفن زبالــه ایجاد 
می شــود و تا چندی پیش برای از بیــن بردن آن 
باید با جمع آوری در یک سطح تبخیر می شد و این 
موضوع صدمــات زیادی را به محیط زیســت وارد 

می کرد.
در همدان روزانه بالغ بر 420 تــن زباله تولید و 
توسط شهرداری همدان به سایت دفع زباله منتقل 
می شــود و تفکیک زباله ها 3 میلیارد تومان هزینه 

می خواهد.
حدود 60 تا 70 درصد زباله ها تر هستند و پس از 
جمع آوری و تلنبار شــدن از آنها شیرابه بد بو تولید 

می شود.
معاون خدمات شهری شهردار همدان، گفت: در 
کنترل تولید زباله 3 مرحله وجود دارد که باید برای 

کنترل تولید شیرابه به این مراحل توجه کرد.
وحیــد علی ضمیــر افــزود: مرحلــه اول تولید 
محصول است که این مرحله پیش از رسیدن یک 
کاال بــه محل مصرف خود اســت امــا مرحله دوم 
مرحله حمل و نگهداری و خرید کاالســت و مرحله 
ســوم مرحله مصرف و اصطالحا نقطه اصلی تولید 

زباله و پسماند است.
وی اضافه کرد: شــیرابه عموما در مرحله ســوم 
تولید می شــود یعنی تــک تک کاالهــای مصرف 
شده پسماندی تولید شده اما این پسماند خشک 
نیســت و به صورت  تر به چرخه جمــع آوری زباله 

سپرده شده است.
این مســؤول ابراز کرد: برای مثال یک شهروند 
یک بطری آب معدنی خریداری می کند و نیمی از 
آن را می خورد اما به جــای آنکه ابتدا آب باقیمانده 
در ظرف را در جوی یا شــبکه فاضــالب تخلیه کند 
و سپس بطری را به ســطل زباله بیندازد به یکباره 
بطری و باقیمانده آب را به داخل ســطل می اندازد، 
همین امر باعث می شود تا آب از بطری خارج شده 

و با سایر زباله ها مخلوط و شیرابه تولید کند.
وی ادامــه داد: در مثالی دیگر خانــم خانه دار 
اقدام به تعویــض قوری چای می کنــد و پیش از 
آنکه رطوبت تفاله چای را بگیــرد و اصطالحا آن را 
خشــک کند همانطور خیس به داخل کیسه زباله 
می ریزد در حالی که اگر یک ســبد توری در سینک 

ظرفشــویی خود قرار دهد و رطوبــت تفاله چای را 
بگیرد در کاهش تولید شیرابه  موفق بوده است.

علی ضمیر بــا تأکید بــر عواقب عــدم آبگیری 
پســماند و اثرات شــیرابه ناشــی از آن  بر محیط 
زیست و ســالمت شــهروندان خاطر نشــان کرد: 
شــیرابه یکی از منابع اصلی آالینــده در مراکز دفن 
پسماند است و نفوذ شیرابه در خاک عالوه بر آلوده 
ساختن آب های زیر زمینی، اثرات نامطلوب زیادی 
بر محیط زیســت بر جای می گــذارد ضمن اینکه 
حین انتقال و جمع آوری پســماند ریزش شیرابه 
موجب انتقال بسیاری از بیماریهای پوستی، اگزما،  
بیماری های تنفسی و باکتریایی شده و  معضالت 

بهداشتی فراوانی را فراهم می آورد.
زبالــه در تعریــف همــه مــا همــان چیزهای 
دورانداختنی اســت کــه داخل یک کیســه بزرگ 
می ریزیم و اگر شــهروند خوبی باشیم اوایل شب 
آن را بیرون در می گذاریم. اما این کیســه زباله به 

کجا می رسد؟
تا به حال با دقت به ســطل زبالــه ای که بیرون 
در می گذارید نگاه کرده اید؟ بــه این فکر کرده اید 
که چه چیزهایی را داخل آن می ریزید و سرنوشت 
دورریزهای شما به کجا می رســد؟ آیا به این فکر 
کرده اید چه چیزهایی داخل سطل شما واقعا زباله 
هستند؟ آیا فکر کرده اید که چطور می توانید حجم 
زباله هایتان را کم کنید؟ یا اینکــه چطور از بوی بد 
این ســطل زباله بکاهید؟ آیا تا به حال به این فکر 
کرده اید که شــاید این موجود بدبو و دورانداختنی 
مفید باشد طوری که بتوان با آن کارهای اقتصادی 

زیادی انجام داد؟
میزان تولید زباله برای هرنفر متفاوت است، اما 
تابه حال به این فکــر کرده اید کــه روزانه در خانه 
شما چه میزان زباله تولید می شــود؟ آن وقت در 
سطح بزرگتر در کوچه شما به طور متوسط چندکیلو 
زباله شب ها بیرون خانه گذاشــته می شود و حاال 
در سطح کالن تر منطقه شــما چه میزان زباله دارد؟ 

اصاًل زباله شامل چه چیزهایی است؟
*فیضی منش: حواستان به شیرابه ها باشد

مدیر منطقه سه شهرداری همدان با بیان اینکه 
یکی از مشــکالت، تولید شــیرابه از زباله ها است، 
گفت: شــیرابه های تولیدی باعث از بین رفتن کف 

مخازن زباله می شــود و هر ســاله باید هزینه های 
زیادی را برای تعویض کف مخازن متحمل شویم.

محمد رضا فیضی منــش با بیان این مطلب که 
شهروندان باید آب زباله ها را بگیرند، افزود: قبل 
از خالی کــردن زباله های  تر در ســطل زباله، باید 
آب آن در آبکش رفته باشــد تا بعدا باعث تولید 

شیرابه نشود.
وی گفت: شــیرابه ها یعنی همــان آب بد بو و 
متعفنی که از زباله های ما بیرون می زند، بزرگترین 
معضل پسماندها است که صدمات جبران ناپذیری 

به سالمتی افراد و محیط زیست می زنند.
وی اظهارکرد: شــیرابه یک بخــش ناگزیری از 
زباله اســت که باید تالش کنیم به حداقل برســد، 
و اگر زباله ما رطوبت نداشته باشــد شیرابه آن کم 

می شود.
این مســؤول عنوان کرد: وقتی آب به شــیرابه 
تبدیل می شــود باید 100 برابر هزینه کنیم تا دوباره 

آب شود.
فیضی منش خواســتار همکاری و مشــارکت 
شهروندان در تفکیک زباله شد و گفت: باید بدانید 
لیوان آب، نوشــابه، آبمیوه ای را کــه می خورید ته 
آن را خالی کنید و بعد به ســطل زبالــه بریزید، و 
شــیرابه ها حتی می توانند، آســیب های فیزیکی 

زیادی به کارگران حمل زباله وارد کنند. 
شــهروندان بایــد بدانند کــه هر پســماندی که 
تولید می شود، نباید داخل ســطل زباله زیر سینک 
ظرفشــویی ریخته شود، شیشه، پالســتیک، کاغذ 
قابل تفکیک هســتند و باید به طــور جداگانه دور 

ریخته شوند.

ضرورت های مدیریت پسماند
هگمتانــه، گروه فرهنگ شــهروندی: انســان و 
بسیاری از موجودات کره زمین به شیوه های مختلف 
زباله ســاز هســتند که کنترل آنها نوعی تضمین در 
سالمت و بقای محیط زیست به شمار می رود. رشد 
سریع جمعیت و افزایش مواد مصرفی که از مظاهر 
پیشرفت و توسعه در سال های اخیر می باشد موجب 
ازدیاد روزافزون زباله شده و به همان نسبت مسأله 
جمع آوری و دفع زباله  را با مشــکل مواجه ساخته 

است. 
*زباله چیست؟

به نوشــته وبگاه وزارت بهداشــت، زباله به مواد 
زائــد جامدی گفته می شــود که عمدتًا به واســطه 
فعالیت انسان در بخش های کشــاورزی، صنعتی 
و شهری تولید می شــوند. انســان انواع مواد را به 
ســختی از طبیعت به دســت می آورد و به آسانی 
تبدیل به زباله  کرده و بــه طبیعت بازمی گرداند. در 
گذشته زباله ها در یک دورة تکوینی ایجاد و تبدیل 
می شــدند، اما امروزه دیگر امــکان چنین دوره ای 
وجود نــدارد، زیرا میزان زباله ها بیش از آن اســت 
که تجزیه و تبدیل آنها در یک دورة زمانی مناســب 

ممکن باشد. 
در یک زیست بوم بکر و دست نخورده، مواد قابل 
تجزیه زباله ها به وســیله باکتری ها تجزیه شــده 
مجددًا توســط موجودات و گیاهان مورد اســتفاده 
قرار می گیرند. یک اجتماع پرجمعیت انســانی به 
اندازه ای زباله تولید می کنند که تجزیه طبیعی آنها 
در محیط غیرممکن اســت. بعضــی از زباله ها نیز 
اصواًل در طبیعت غیرقابل تجزیه هستند. بنابراین، 
افزایش زباله ها به مقدار زیاد باعث آلودگی زمین، 

هوا و آب می شود.
*مشکالت ناشی از مواد زاید جامد )زباله(:

الف- جنبه بهداشتی:
1-    آلودگی آب

2-    آلودگی خاک
3-    آلودگی هوا

4-    جلب و پرورش حشــرات ناقــل نظیر: 
مگس، سوسک، پشه خاکی

5-    پرورش جوندگان موذی نظیر موش
6-    جلــب حیوانات نظیر گربه و ســگ های 

ولگرد.
ب- جنبه اقتصادی:

برنامه ریــزی صحیح در ارتباط بــا جمع آوری و 
دفع بهداشــتی مواد زاید از نظــر اقتصادی اهمیت 
دارد بدین ترتیب که ســرمایه گذاری در این زمینه 
از طریق کاهــش بیماری، کاهش مصــرف دارو و 
نیاز کمتر به خدمات درمانی جبران خواهد شــد و 
از طریق بازیافت و استفاده مجدد از مواد و انرژی 

مواد زاید می توان قســمتی از هزینه جمع آوری و 
حمل و نقل را تأمین نمود.

ج- جنبه زیباشناسی محیط:
یکی دیگر از جنبه های دفع بهداشــتی مواد زاید 
زیبایی و پاکیزگی محیط زیســت است. پراکندگی 
و دفع غیربهداشتی مواد در معابر، در غیربهداشتی 
نمودن محیط، انتشار بیماری و رشد حشرات نقش 
داشته و همچنین مناظر زشت و بوی تعفن نیز در 

محیط ایجاد می نماید.
جمــع آوری و حمل و نقــل زباله چگونــه باید 

باشد؟  
جمع آوری: عبــارت اســت از برداشــتن زباله 
از محل تولید و بارگیــری آن در وانــت یا کامیون 
زباله کش و یا چرخ دســتی و حمل آن به ایستگاه 
انتقال یا محــل دفع نهایــی در بعضی از شــهرها 
جمع آوری از درب خانه ها بــا تحویل زباله به رفتگر 
صورت می گیــرد. بدین ترتیب زباله هــا به صورت 
روزانه جمع آوری می شــوند که از محاسن برجسته 
جمع آوری ســریع زباله جلوگیری از به وجود آمدن 

محیط رشد و پرورش مگس است.
حمل و نقل: عبارت اســت از بارگیــری زباله از 
ایســتگاهها به کامیون های بــزرگ و حمل زباله به 
محل های دفع نهایی و تخلیه مواد در این محل ها 
جمع شــدن فضوالت و زباله در گوشه منازل عالوه 
بر اینکه منظره ناخوشایندی را ایجاد می کند  باعث 
تجمع پشــه و مگس که عامل انتقال بســیاری از 
بیماری ها هستند می شود. برای جلوگیری از بروز 
ایــن بیماری ها الزم اســت که نحــوه دفع صحیح 
زباله و فضــوالت به طور کامل آموزش داده شــود. 
به همین منظور توجه شــما را بــه توصیه های ذیل 

جلب می کنیم. 
1-    زباله بایســتی به طور روزانــه جمع آوری 
و در ظروف مناســب و بهداشــتی درب دار و قابل 
شست وشو در محل مناســبی از منزل نگهداری و 

حداقل هفته ای دو بار از منزل خارج گردد.
2-    ظرف زباله نباید زیاد بزرگ باشد تا حمل 
و نقل و خالی کردن آن توســط یــک نفر به راحتی 

انجام گیرد.
3- اســتفاده از کیســه زباله به دفع بهداشتی 
زباله کمک می کند ولی بایســتی دقت کرد کیســه 
سوراخ نباشــد و از اســتحکام کافی برخوردار باشد 
و همچنیــن مواد آبکــی )تفاله چای و پســمانده 

غذاهای آبکی( در کیسه حاوی زباله ریخته شود. 
4-  اشیای تیز و برنده فلزی و تیغ های کهنه را 
مستقیمًا داخل زباله نریزید بلکه آنها را درون یک 
ظرف یا قوطی )از ظرف خالی شــامپو نیز می توان 

استفاده کرد( ریخته و داخل زباله بیاندازید. 

5-    در تهیه مقــدار غذا و نگهــداری صحیح 
مواد غذایی و فاســد نشــدن آنها دقــت کنید تا از 

تولید زباله زیاد جلوگیری شود. 
6-    از ریختن زباله روی زمین و یا جمع آوری 

کردن آن در گوشه حیات خودداری کنید. 
7-    پوســت میوه ها و باقیمانده سبزی ها و 
مواد غذایی را قبل از مخلوط کردن با ســایر زباله ها 
می توان برای خوراک دام و حیوانات اهلی استفاده 

کرد. 
8-    بایــد حتی االمــکان از مصــرف نایلون 
خودداری کنیم. زیرا نایلون هایی که مورد اســتفاده 
ما هســتند اغلب قابل اســتفاده مجدد نیســتند 
نایلون هــا از مــواد غیرقابل تجزیه بــوده و محیط 

زیست را به شدت آلوده می کنند. 
9-    بهتر اســت خریدهای هفتگی یا روزانه را 
محاسبه کرده و به اندازه نیازمان خرید کنیم تا مواد 
غذایی سالم را به خاطر کهنه و فاسد شدن به زباله 

تبدیل نکنیم. 
10-شیوه جمع آوری، حمل و نقل و دفع زباله از 
محل زندگی انســان باید به طریقی باشد که تأثیر 
خطرات ناشــی از آن در سالمت انســان به حداقل 
ممکن برســد. دفن بهداشــتی زباله ها در کاهش 
مگس هــا و دیگر حشــرات مــوذی و دفــع خطر 

موش ها نقش مهمی دارد. 
11- بــا انتقال زباله هــا به محل های مناســب 
ویژه و دفن آنهــا در دل خاک، می توان از انتشــار 
باکتری های بیماری زا و رشد و تکثیر مگس و دیگر 
جانوران مــوذی جلوگیری کرد و کلیه زشــتی های 

زباله ها را در طبیعت پوشاند. 
12-دفن زباله خطراتی را هم به دنبال دارد و آن 
آلوده شدن آب های ســطحی و زیر زمینی است به 

این طریق که اگر زباله در گودالی دفن شود که آب 
سطحی در نفوذ به عمق زمین با آن برخورد کند و یا 
اینکه آب زیرزمینی در حرکت جانبی خودش با آن 
تماس داشته باشد شــیرابه ای که به وجود می آید 
عالوه بر اینکه یک مایع ســمی است احتمال دارد 
آالینده های باکتریایی نیز بــا خود حمل کند. پس 
در این مورد هم باید در خصــوص دفن زباله ها در 
مکان های مناســب دقت کنیم تا این مشــکالت 

پیش نیاید. 
13- می توان با اســتفاده از زباله های خانگی، 
فضوالت دامداری ها و ضایعات کشاورزی کود تهیه 
کرد که این خــود در پاکیزگی محیط و بهداشــتی 
کردن محیط زندگی و زیبایی آن نقش مهمی دارد. 
کودی که از زباله به دست می آید کمپوست نام دارد 
و نوعی کود آلی یا همان غیرشــیمیایی است و در 

تغذیه گیاه نقش مهمی را ایفا می کند. 
14- برای دفع صحیح و بهداشتی زباله بایستی 
زباله را با توجه بــه جنس اجزاء تشــکیل دهنده 
آن جداســازی کرده و بازیافت را از منزل خودمان 
شــروع کنیم مثاًل پســماندهای گیاهی و حیوانی 
را برای ســاخت کود و کمپوست، شیشــه را برای 
تبدیل و بازیافت آن، کاغذ را برای اســتفاده مجدد 
در ســاخت کاغذ و مقوا در محل هــای جداگانه ای 
که قباًل تهیه کردیــم بگذاریم. چرا کــه از این مواد 
بی مصرف بــا انجام اعمــال و تغییراتــی می توان 

دوباره استفاده کرد.
بازیافت زباله چیست؟

به منظور کاهــش حجم مواد زایــد )ضایعات( 
و پیشــگیری از آلودگی هــای ناشــی از این مواد 
می توان بسیاری از ضایعات را مانند کاغذ، شیشه، 
پالســتیک، آلومینیم و... که دور ریخته می شــود 

بازیابی کرده و مجددًا مورد استفاده قرار داد.
نکات قابل توجه در بازیافت زباله 

بخــش اعظم مــواد زایــد جامد شــهری قابل 
بازیافت است با توجه به رشد جمعیت شهرنشینی 
و افزایش مصــرف، روز به روز بر مقــدار مواد زاید 
جمع آوری شده افزوده می شود بخش اعظم مواد 
قابــل بازیافت را مــواد آلی به ویژه کاغذ تشــکیل 
می دهند. موفقیــت برنامه های بازیافــت مواد تا 
حــدود زیادی بــه همکاری مــردم بســتگی دارد 
تبلیغات می تواند نقش عمده ای در این زمینه ایفا 
کند رعایت مسایل بهداشــتی در استفاده مجدد از 

مواد و بازیافت آنها ضروری است.
برنامه هــای بازیافت نیــاز به ســرمایه گذاری 
کالن و حمایت دولت دارد. وضــع قوانین مربوطه 
و بخشــودگی های مالیاتی جهت تشویق و حمایت 

صنایع بازیافت الزامی است.
شعارهای زیست محیطی

برای داشــتن زمیــن ســبز از ریختن مــواد و 
زباله های پالستیکی در طبیعت خودداری کنید. 

برای داشــتن زمین پاک همه با هم مشارکت و 
همکاری کنیم.

اجازه ندهیم در طبیعت ومحل زندگی مان زباله 
ریخته شود.

تا جایی کــه امــکان دارد باید از ظــروف یکبار 
مصرف استفاده نکنیم.

برای صرفه جویــی در کاغذ بهتر اســت از تمام 
قسمت های آن و همینطور از دو روی کاغذ استفاده 

شود.
و در نهایت بیاییــد بــا حفــظ محیط زیســت، 
سرسبزی و طراوت را به طبیعت و شادابی و نشاط را 

به خودمان هدیه کنیم.



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان

مرتضی رضایی
سرپرست مدیریت خدمات شهری

سروران ارجمند

حسین سیبـی
مشاور شهردار

بابک مهدی آزاد
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

حسین خانجانی 
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

نوید مسرت بخش انتصاب آن جنابان در کسوت جدید را که مایه سرور و افتخار دلسوزان و خادمان شهرداری است تبریک 
گفته از خدای متعال خواستار توفیق روز افزونتان هستیم.

مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان

انتخاب به جا و شایســته جنابعالی به عنوان نائب رئیس شورای عالی 
اســتان ها را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوندمنان مسئلت داریم.

جناب آقای مهندس حمید بادامی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان

 انتخاب پر افتخار جنابعالی بعنوان نایب رئیس شــورای عالی 
استان ها را تبریک عــرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در 

همه مراحل زندگی از خدای متعال خواستاریم.

جناب آقای مهندس حمید بادامی

روابط عمومی شهرداری منطقه سه همدان

انتخـاب بـه جـا و شایسـته جنابعالـی کـه بیانگـر تعهـد، کارآمـدی لیاقـت و 
شایسـتگی های برجسـته آن بـرادر گرامـی در صحنه هـای خدمـت صادقانه به 
نظام و میهن اسـامی اسـت تبریک عرض نموده، موفقیت و سـربلندی شـما را 

از درگاه خداوندمنـان مسـئلت داریـم. 

جناب آقای مهندس
حمید بادامی

نایب رئیس محترم 
شورای عالی استان های کشور

 انتخاب پر افتخار جنابعالی بعنوان نایب رئیس شــورای عالی 
اســتان ها را تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در 

همه مراحل زندگی از خدای متعال خواستاریم .

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان

جناب آقای مهندس حمید بادامی

 انتخــاب پر افتخــار جنابعالی بعنوان نایب رئیس شــورای عالی 
استان ها را تبریــک عرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در همه 

مراحل زندگی از خدای متعال خواستاریم.

کمیته ورزش محالت استان همدان

جناب آقای مهندس حمید بادامی

 انتخاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان نائب رئیس شورای عالی 
اســتان ها را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوندمنان مسئلت داریم.

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

جناب آقای مهندس حمید بادامی

 انتخــاب پر افتخار جنابعالی بعنوان نایب رئیس شورای عالی 
استان ها را تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در 

همه مراحل زندگی از خدای متعال خواستاریم.

روابط عمومی انجمن جوجیتسو ) JJIF ( استان همدان

جناب آقای مهندس حمید بادامی

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان نائب رئیس شورای عالی استان ها 
را در عرصــه خدمتگزاری به مردم شــریف همدان تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون شما را از خدای متعال آرزومندیم.

روابط عمومی شهرداری منطقه چهار همدان

جناب آقای مهندس حمید بادامی

انتخاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان نائب رئیس شورای عالی 
استان ها را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوندمنان مسئلت داریم.

جناب آاقی مهندس 

حمید بادامی

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

انتخاب جنابعالی بعنوان نایب رئیس شورای عالی استان های کشور 
مایه خرســندی همدانی ها شــد. ضمن عرض تبریــک و تهنیت برای 

جنابعالی آرزوی توفیق روز افزون داریم.

جناب آقای مهندس

حمید بادامی

هیأت کبدی استان همدان
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تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز بازدید سرپرست سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری همدان و رئیس پلیس راهور شهرستان  از پیاده راه بوعلی 
ومیدان امام  جهت بررسی و رفع مشکل ورود موتور سواران به پیاده راه

دنیا را گل ببینیم
در قرآن مجید آمده اســت: هیــچ کس جز به فرمــان خدا نمی میــرد، این 
سرنوشتی معین شده است. پیامبر معظم اسالم)ص( می فرمایند: بسیار به یاد 
مرگ باشید چون یاد مرگ گناهان را می زداید )موجب دوری از گناهان می گردد(.

حکایت:  امام خمینــی)ره( روزی در حال قدم زدن مقابل یــک گل دیواری 
ایســتاده و گفتند: هر وقت من به این گل نگاه می کنم می  گویم این علی است 
)نوه ایشان( که در حال شکفته شدن است و من آن گل پژمرده شده هستم که 
برگش هم ریخته و در آستانه رفتن است همیشه بین این دو تناسبی وجود دارد 
که گل شکفته می شود و گل بزرگ تر پژمرده و در ســرازیری برای رفتن )مرگ( 

قرار می گیرد.
یاد ُصنعت فرض تر یا یاد مرگ

مرگ مانند خزان تو اصل برگ

سال ها این مرگ طبلک می زند
گوش تو بیگاه جنبش می کند

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی
بِبِه چشم

هگمتانه، گــروه فرهنگی: لهجه هر شــهر و 
دیاری شیرینی و جذابیت های خاص خود 
را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســته 
گویش هایی ســت که بســیار دلنشــین و 
دوست داشتنی اســت. لهجه مردم همدان 
میراث گرانبهائی اســت که از زبان های کهن 
ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد واژه های 
کهن در این لهجه بیانگر این موضوع است. 
از ویژگی های دســتوری گویــش همدانی 
یکی همان ابتدا به کســر کــردن، به هنگام 
تلفظ واژه هاســت. دیگری در حالت اضافٔه 
اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم و سوم 
شخص حرف آخر اسم مکســور می شود، و 
در مورد اول شخص حرف آخر اسم مضموم 
می شود، هنگام جمع بســتن واژه ای با ها، 
اگر حرف یکــی مانده به حــرف آخر فتحه 

باشــد تبدیل به کسره می شــود.و بسیاری 
ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص 
لهجه شــیرین همدانیســت. در این بخش 
برخی اصطالحات همدانی که ممکن اســت 
گاه به فراموشی سپرده شده باشند معنی و 

ترجمه شده است.
ِبِبه چشم: مردمک چشم

بچوالن: فشار بده
بخش گوشت: گوشت کوبیده

ِبِشش: به او
َبشن: صورت

گلید: خوابید، غلتید
ِپِته: گوشه
َپخمه:تنبل

ُپراُپر: لبالب

 همه دان

میز مطالعه

کتاب مادرانه »کاش برگردی« 
هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »کاش برگردی«؛ 
زندگی نامه شهید مدافع حرم زکریا شیری به روایت 
مادر، اثر جدید نویســنده کتاب پرفروش »یادت 

باشد« توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
به گزارش فارس، نویســنده این کتاب که قبال 
با کتاب »یادت باشــد« نگاهی عاشقانه به زندگی 
مدافعان حرم داشــته اســت، این بــار در کتاب 
»کاش برگردی« در نگاهی تازه، داســتان زندگی 
یکی از شــهدای مدافع حرم را از زبان مادر شهید 
به روایت می نشــیند و در صفحات مختلف، نکات 
تربیتی یک زندگی ســاده را با روایتی داستانی و 

جذاب تقدیم خوانندگان می کند.
کتاب »یادت باشــد« پنجره ای عاشــقانه بود 
برای از خود گذشــتن و کتــاب »کاش برگردی« 
پنجره ای مادرانه است، برای از کجا آمدن. »کاش 
برگردی« روایت تربیت حمیدها و زکریاهای عصر 

ماست.
اگر با مطالعه کتاب »یادت باشــد« این سؤال 
برایتان ایجاد شــد که چگونه می شود مانند حمید 
شــد، یا چگونه می شــود فرزندی چــون حمید 
تربیــت کــرد، کتــاب کاش برگــردی را بخوانید. 
معتقدم این روایت نه تنها روایت مادر زکریا، بلکه 

روایت همه مادران شهدای سرزمین ماست.
ایــن »درام« تنها »مــراد« دل ما بــر »مدار« 

زندگی یک »مادر« نیســت؛ بلکه مادرانه ای برای 
همه نسل هاست. آینه ای روشــن از همه مادرانی 
که از جگرگوشه هایشان گذشــتند تا ما طعم تلخ 
ناامنی را نچشــیم. این مادرانه فرصتی برای مرور 
تالش همه مادران این ســرزمین در تربیت نسل 

بالنده مدافعان غیرت و شهامت است.
برشی از کتاب:

»دســتش را که گرفتم یخ کرده بود، پاهایش 
می لرزید، رو به من گفــت: عزیز نمی تونم راه برم، 

منو بغل می کنی؟
یک دســتی فاطمــه را بغل کردم و با دســت 
دیگرم دوچرخه اش را گرفتم و راه افتادم، فاصله 
زیادی تا خانه نبــود ولی آن چنــد دقیقه خیلی 
سخت گذشــت، فاطمه محکم دســتانش را دور 
گردن من انداختــه بود و آرام اشــک می ریخت 
و من مجبور بودم مثل همیشــه نقش مادری را 
بازی کنم که قرار است ســنگ صبور این خانواده 

باشد.
هر چه جلوتر می رفتیم فاطمه محکم تر مرا بغل 
می کرد، می دانســتم آغوش پدر می خواهد، حال 
خودم هم تعریفی نداشــت، غربت خودم و دختر 
شهید را حس می کردم و روزهای سختی که قرار 

است بعد از این داشته باشیم«.
چاپ اول تا ســوم این کتــاب در قالب پیش 
فروش در کمتــر از 10 روز به فــروش رفته و هم 

اکنون چاپ چهارم در دست انتشار است.
همچنیــن ایــن کتــاب در قالــب »پویــش 
مطالعاتــی دلتکانــی« بــا جوایــز میلیونــی، به 
تازگــی آغــاز و عالقه منــدان جهت تهیــه کتاب 
می تواننــد از طریــق وبــگاه رســمی انتشــارات 
)nashreshahidkazemi.ir(، وبــگاه پویــش 
مطالعاتی)deltekani.ir( و یا ارسال نام کتاب به 
سامانه 3000141441 کتاب را با تخفیف تهیه کنند.

انتــظار

چشمه  امید در دل های منتظران
هگمتانــه، گروه فرهنگــی: همه  مســلمانان، 
حقیقت مهــدی موعود را از طریق روایات خدشــه 
ناپذیری که از نبی اکرم )ص( و اولیای دین رسیده 
اســت، قبول دارند، اما این حقیقت در هیچ جای 
جهان اســالم، مثل محیط زندگی ملــت عزیز ما و 
شیعیان، این برجستگی و این چهره درخشان و این 
روح پرتپش و پرامید را ندارد، این به خاطر آن است 
که ما به برکت روایات متواتره  خودمان، شــخص 

مهدی موعود را با خصوصیاتش می شناسیم.
مردم مــا ولــی هللا اعظــم و جانشــین خدا 
در زمیــن و بقیه  اهــل بیــت پیامبر را بــا نام و 
خصوصیــات می شناســند، از لحــاظ عاطفی و 
فکری با او ارتباط برقــرار می کنند، به او میگویند، 
به او شــکوه میبرند، از او می خواهند و آن دوران 
آرمانی – دوران حاکمیت ارزشهای واالی الهی بر 
زندگی بشــر را انتظار می برند، ایــن انتظار دارای 

ارزش زیادی اســت. ایــن انتظار بــه معنای آن 
اســت که وجود ظلم و ســتم در عالم، چشمه ی 
امیــد را از دلهای منتظــران نمی زداید و خاموش 
نمی کند. اگر این نقطه  امیــد در زندگی جمعیتی 
نباشد، چاره ای ندارد جز این که به آینده  بشریت 

بدبین باشد.
بیانات رهبر معظم انقالب 
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