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حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:

پیگیری ها برای تکمیل 
راه آهن تهران - همدان

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان:

مانور بزرگ اطفای حریق 
در جنگل ها و مراتع استان همدان برگزار شد

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان خبر داد:

امشب آغاز سم پاشی 
درختان شهر

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

یادداشت فرهنگئ 8

وقتی کشوری 
عزت ملی اش را باور می کند

عزت ملی یکــی از بزرگترین دســتاوردهای 
انقاب اســامی اســت؛ دســتاوردی که برکات 
بســیاری برای مــردم ما به همراه داشــت. عزت 
ملی وقتی تقویت شــود، وقتی باشد و در دلهای 
مردم جاری شــود خیلی از مسائل ناخودآگاه حل 

می شود؛ دشمن ناتوان تر می شود، ...

 گزارش می دهد:

حفظ فضای سبز شهری 
در گرو مشاركت شهروندان همدانی
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امام جمعه همدان با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران:

پیام آمریکا 
مذاکرات موشکی است

امام جمعه همدان تأکید کرد: پیام سیاسی آمریکا 
به ایران مذاکرات موشکی است نه هسته ای.

به گــزارش خبرنگار هگمتانــه، آیت اهلل حبیب اهلل 
شــعبانی در خطبه های نماز عبادی سیاســی جمعه 
همــدان ضمن دعــوت نمازگزاران بــه رعایت تقوای 
سیاســی با اشاره به سفر نخســت وزیر ژاپن به کشور 
و پاســخ رهبر انقاب خاطرنشان کرد: در تاریخ سراغ 
نداریم که کشوری بتواند با آمریکا که خود را ابرقدرت 

می داند، با چنین ادبیات و قاطعیتی سخن بگوید.

وی عــدم صداقت آمریکا، عدم تکــرار تجربه تلخ 
گذشــته، اینکه ما بدون مذاکره نیز پیشرفت خواهیم 
کرد، هیــچ عاقلی وارد مذاکره دوباره با کشــوری که 
زیر تمام توافق ها زده است نمی شود و عدم شایستگی 
ترامپ بــرای مبادله پیام را 5 جمله کلیدی مطرح در 
ســخنان رهبر انقاب عنوان کــرد و گفت: ما از امروز 
ممکن است وارد برخی تحلیل ها شویم و امکان فشار 
دشمن و جنگ روانی وجود دارد تا مشکات اقتصادی 

2را ناشی از جریان انقابی نشان بدهند.
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1
پای مرغ همدان

 به چین، ویتنام و تایلند رسید

6
ورزش همدان در تکاپوی 

حضور حداکثری در المپیک توکیو

5
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان خبر داد:

اشتغالزایی 11 هزار نفری در همدان 
توسط انجمن انبوه سازان مسکن

2
به همت شهرداری همدان برگزار شد:

اولین همایش پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران اماکن آموزشی در مدارس شهر

شهردار همدان خبر داد:

گشایش رسمی مرکز 137 همدان

مدیر حوزه های علمیه کشور در مراسم چهلم شهادت طلبه همدانی حجت االسالم مصطفی قاسمی:

 مردم علیرغم سختی ها مقاوم هستند و بی شک پیروز خواهند شد
مردم با همه بی تدبیری ها پای نظامشان ایستاده اند که نمونه آن تشییع باشکوه طلبه شهید مصطفی قاسمی است
آمریکایی ها نیز فهمیده اند همه توپ و تشر آنها به جایی نخواهد رسید
در این مراسم 40 نفر از طالب مدارس استان به لباس روحانیت ملبس شدند

روز یادداشت  2

وقت اقدام جهادی 
ستاد احیا امر به معروف 
و نهی از منکر استان است

همــه ما به دنبال جامعه ســالم همراه باحجم 
انبوهی از ســرمایه اجتماعی هستیم جامعه ای که 
کمترین میزان جرم، طاق، خودکشــی، تخلف از 
قانون، فقر و... را داشــته باشد و در سایه مشارکت 

حداکثری آحاد جامعه بتواند از فراز و ...
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پای مرغ همدان به چین، ویتنام و تایلند رسید
مدیركل  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
دامپزشکی استان همدان از صادرات پای مرغ 
همدان به سه كشور چین، ویتنام و تایلند خبر 

داد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل دامپزشــکی اســتان همدان، محمودرضا 
رسولی با اشــاره به فعالیت کارگاه های بسته بندی 
مــواد خام دامــی در اســتان اظهار کــرد: تغییر 
فرهنگ مصرف خانوار به ســوی مــواد پروتئینی 
بســته بندی شده، عاوه بر »رونق تولید« و ارتقای 
ســطح بهداشــت عمومی، با به کارگیری افراد در 
این کارگاه ها در کاهــش معضل اجتماعی بیکاری 

نیز مؤثر بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به استقرار فرهنگ 
بهداشتی در جامعه و گسترش این فرهنگ، یکی از 
اولویت های اداره دامپزشکی استان از سال 95 کمک 
به راه اندازی، توســعه مراکز بســته بندی محصوالت 
دامی بهداشــتی و دارای شناسنامه بوده که در حال 

حاضر به 17 واحد رسیده است.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان همدان بــا تأکید 
بــر اینکــه در راه انــدازی واحدهــای بســته بندی 
کشتارگاه های استان طی سال های گذشته اقدامات 
زیادی صورت گرفته اســت افزود: اطاع رســانی به 
مردم و مخاطبان از لحاظ رعایت بهداشت موادغذایی 
و خرید آالیش دامی به صورت بســته بندی توســط 
دامپزشکی مؤثر بوده و مردم رضایت کامل را دارند.

وی با اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از کاالهای 
بسته بندی شده در اســتان با توجه به شناسنامه دار 
بودن آنها اعم از داشــتن برچســب اطاعاتی تاریخ 
تولید و انقضاء از استقبال خوبی برخوردار شده است 

گفت: در حــال حاضر انواع مواد خام دامی شــامل 
گوشت سفید، گوشت قرمز، آالیش دامی و پای مرغ 
در بازار اســتان عرضه با برچســب توزیع می شود و 
مورد بازدید بهداشــتی کارشناسان و مسؤوالن فنی 

دامپزشکی نیز قرار می گیرد.
رسولی بیان کرد: از اهمیت بسته بندی مواد خام 
دامی و آالیش دامی این اســت کــه مردم مطمئن 
می شوند مواد بسته بندی شــده در کشتارگاه تهیه 

ش ده و کشتار غیرمجاز صورت نمی گیرد.
وی با اشــاره به مصرف محصوالت و فرآورده های 
تولیدی در داخل اســتان یادآور شد: این محصوالت 

به 11 استان صادر می شود.
اســتان همدان خاطرنشان  دامپزشکی  مدیرکل 
کــرد: صــادرات پای مرغ به ســه کشــور محدوده 

آسیای جنوب شرقی یعنی چین، ویتنام و تایلند به 
شــکل بسته بندی و کامًا بهداشتی زیر نظر سازمان 

دامپزشکی کشور صورت می گیرد.
وی با اشــاره بــه اینکــه در حال حاضــر تمام 
گوشــت های اســتحصالی از کشــتارگاه های استان 
همدان، مسیر پیش ســرد را طی می کنند گفت: با 
مصوبات کمیته ساماندهی کشتارگاه ها و با هماهنگی 
مقامات قضایی و اســتانداری، تمام کشــتارگاه های 

سنتی تعطیل شده است.
وی بیان کرد: شــهروندان می توانند مشــاهده 
اداره   1512 ســامانه  بــه  را  تخلــف  هرگونــه 
کل دامپزشــکی اســتان اطاع رســانی کننــد تا 
کارشناسان دامپزشــکی در اسرع وقت به موضوع 

کنند. رسیدگی 

خانه های سازمانی باید تخلیه شود
66 واحد خانه سازمانی در همدان به فروش رسید

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیركل راه و 
بیان  با  شهرسازی استان همدان در گفتگویی 
اینکه در كل اســتان 66 واحــد از خانه های 
سازمانی به فروش رفته است، گفت: در مجموع 
295 خانه سازمانی در اســتان همدان وجود 
دارد كه از ایــن تعداد 66 واحد به فروش رفته 

و 229 واحد موجود است.

حســن ربانی  ارشــد با تأکید بر اینکه خانه های 
سازمانی پشت بیمارستان بوعلی قابل فروش نیست، 
افزود: خانه های ســازمانی پشــت بیمارستان بوعلی 
شــهر همدان مصوبه کمیســیون فروش ندارد و دو 
روش الحاق به دانشــگاه صنعتی و ایجاد واحدهای 

مسکونی-تجاری، درباره این خانه ها مطرح است.
وی با بیــان اینکــه وزارت علوم خواســته این 
خانه ها به دانشــگاه صنعتی داده شــود، خاطرنشان 
کرد: تصمیم گیری درباره آینده خانه های ســازمانی 
برعهده مرکز اســت اما شــرط اول بــرای هرگونه 

تصمیم گیری تخلیه آنهاست.
وی با بیان اینکه خانه های سازمانی استان همدان 
باید به فروش برســد، تصریح کــرد: قبل از هرگونه 
تصمیم گیری باید خانه های ســازمانی تخلیه شوند، 
تمــام کارهای مربوط به تخلیه خانه های ســازمانی 
توسط راه و شهرسازی انجام شده و همه باید کمک 

کنند این خانه ها خالی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان همدان عنوان 
کرد: در شهرستان همدان 14 واحد خانه سازمانی به 

فروش رفته و 108واحد باقی مانده است.
ربانی ارشــد ادامه داد: در مایر 40 خانه سازمانی 
فروخته و 20 واحد موجود، نهاوند 3 واحد فروخته شده 
و 26 واحد موجود، در تویسرکان 5 واحد فروخته شده 
و 36 واحد موجود، در اســدآباد 4 واحد خانه سازمانی 
فروخته شــده و 23 واحد موجــود و در بهار 16 خانه 

سازمانی موجود است.
وی بــا بیان اینکــه در همدان زمیــن دولتی با 
قابلیت مســکونی وجود ندارد، گفــت: در محدوده 
بازآفرینی شهر همدان کمبود زمین مسکونی دولتی 

وجود دارد.
ربانی با اشاره به اینکه احداث مسکن در زمین های 
دولتی در دســتور کار وزارت راه و شهرسازی است، 
اظهارکرد: در استان همدان فقط در شهرستان مایر 

زمین دولتی با قابلیت مسکونی وجود دارد.

س
ار

: ف
س

عک

ند  ــیدو خورش مهندس 
معاونت محترم شهرداری منطقه یک 

قربانخانئ ــدس  مهن
مسئول محترم شهرسازی شهرداری منطقه دو

روابط عمومی شهرداری منطقه یک

انتصاب شایســته شــما عزیزان در ســمت های جدید كه بیانگر تعهد، كاردانی، لیاقت و 
شایســتگی هایتان می باشــد را صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان توفیق، 

سعادت و سالمتی برایتان مسئلت می نماییم.

آقایان

سامانه 137 به صورت شبانه روزی و در سه شیفت کاری به شهروندان خدمات می رساند
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خبــر

شهردار همدان خبر داد:
گشایش رسمی 

مرکز 137 همدان
سامانه 137 به صورت شبانه روزی و در سه 

شیفت کاری به شهروندان خدمات می رساند

هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان 
خبر داد: سه شنبه، 28 خردادماه جاری پس 
از گذشت 15 ماه تالش شبانه روزی، مرکز 137 
رسیدگی به درخواست های مردمی شهرداری 
همدان به همت شــورای اســالمی شهر و 

شهرداری همدان راه اندازی می شود.
عباس صوفی در جمع خبرنگاران گفت: ماهیت 
ایــن مرکز خدماتی بــه عنوان پــل ارتباطی بین 
شــهروندان و مدیران شــهری کــه در مدت کوتاه 
فعالیت آزمایشی با رضایتمندی حداکثری شهروندان 
همراه بود، با انتقال مسائل و مشکالت به واحدهای 
اجرایی شهرداری موجب وحدت رویه کاری در شهر 

و سرعت بخشیدن در حل مشکالت شده است.
صوفی با تأکیــد بر اینکه مرکــز 137 بهترین 
مرجع، مأخــذ و مخزن داده های مدیران شــهری 
همراه با بررسی و تحلیل است، عنوان کرد: در واقع 
مدیران شهری از نیازهای واقعی مردم شناخت پیدا 
می کنند که در این بین حدود 12 هزار مشکل در 9 

ماه گذشته برطرف شده است.
وی با بیان اینکه در این مرکز حدود هزار خدمت 
به شــهروندان ارائه می شــود، افزود: در اولویت قرار 
دادن رسیدگی به مشکالت مردمی، خدمات رسانی 
بیشــتر و برنامه ریزی برای رفع دغدغه های واقعی 
شــهروندان از اولویت های مدیریت شهری همدان 
اســت که راه اندازی مرکز 137، جهش مهمی برای 

رفع مشکالت شهری مردم محسوب می شود.
به گفته شهردار، شهرداری همدان به عنوان یکی 
از دستگاه های خدماتی، اجتماعی و مدنی محور در 
شهر، ارتباط بسیار نزدیکی با اقشار مختلف جامعه 
دارد که بی تردید موفقیت در گرو ارتباط مســتمر و 

شناخت همه جانبه مطالبات شهروندان است.
صوفی با تأکید بر اینکه تعامل، رصد و شناخت 
خواســته ها، مطالبات، مشــکالت و مسائل شهر و 
شهروندان برای شهرداری ضرورتی انکارناپذیر است، 
گفت: بر اساس روش سنتی گذشته، شهروندان برای 
دریافت خدمات از شــهرداری با ثبت درخواست ها، 
زمان بسیاری را در شــهرداری مناطق و سازمان ها 
در رفت وآمد بودند؛ در حالی که این شرایط و بستر 
با رشد فناوری و شبکه های اجتماعی جان تازه تری 
گرفته است. وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه هزار 
شــهروند برای دریافت خدمات، مشکالت خود را با 
مرکز 137 مطرح می کنند و کارشناسان این حوزه 
با ثبت و ارجاع مشــکالت به کارشناس و یا مسؤول 
مربوطه، مدت زمان رســیدگی به درخواســت ها را 

تسریع می بخشند.
شــهردار همــدان توضیح داد: کارشــناس و یا 
مدیر حوزه موظف اســت ظرف مدت تعیین شده 
پاسخ گوی شهروندان باشد و ناظران و بازرسان مرکز 
137 هم با پیگیری امور شــهروندان، رضایتمندی 
را جویا می شــوند که در صورت عدم رضایتمندی، 
مسؤول پیگیری ویژه 137 موظف به پیگیری است.

صوفی افزود: در مجموع فرآیند کلی مرکز 137 
شهرداری همدان شامل ثبت پیام، ارجاع به مجری 
انجام کار و پیگیری، بازخورد سنجی، پیگیری ویژه و 

مختومه شدن پیام است.
وی با بیان اینکــه در این مرکز حدود 500 تن 
از نیروهای شــهرداری همــدان، برنامه های خود را 
به صورت سیستمی، آموزش دیده و تحویل گرفته  
اند که با حذف سیســتم سنتی گذشته، به صورت 
برخط و رایگان مباحث شهری برطرف خواهد شد، 
بیان کرد: در حقیقــت این مرکز جایگزین مراجعه 
حضوری شهروندان به واحدهای اجرایی شهری شده 
و شــهروندان بدون مراجعه به شهرداری برای طی 
کردن بروکراسی اداری و در کوتاه ترین زمان ممکن 

به خواسته های شهری خود خواهند رسید.
شــهردار همدان در ادامه مسیر های 9 گانه ثبت 
اعالم درخواســت ها، پیشــنهادات و شــکایت های 
شــهروندان توســط مرکز 137 را مالقات عمومی، 
ارتباط مســتقیم با مدیران شهری و اعضای شورای 
شــهر در این مرکز، صندوق پستی، ایمیل، سامانه 
پیامکی 10005137 و 1000137137137، درگاه 
اینترنتی و نرم افزارهای تلفن همراه این مرکز برشمرد 
و گفت: این سامانه مدیریت شهری با رعایت اصول 
شهروندی، مشارکت مردمی و پاسخ گویی مسؤوالنه، 
به صورت شــبانه روزی و در 3 شیفت کاری نسبت 
به برقراری ارتباطی آسان و یکسان به منظور جلب 

رضایتمندی شهروندان تالش خواهد کرد.
صوفی در پایان اعالم کرد: مرکز 137 شهرداری 
همدان آماده دریافت هرگونه انتقاد، پیشنهاد و نیز 
رســیدگی به مشکالت موجود در محله ها و مناطق 
مختلف شــهری با محوریت خدمات شهری، فنی 
و عمرانی، حمل و نقل عمومی و ترافیک شــهری، 
اماکن عمومی، زیباســازی و چشــم انداز شهری و 
امور اجتماعی و نظارت همگانی بر رفتار و عملکرد 
کارکنان شهرداری و... است. گفتنی است این مراسم 
روز سه شنبه 28 خردادماه جاری ساعت 9 تا 11 در 
تاالر فجر با حضور مسؤوالن و همیاران 137 و عموم 

شهروندان همدانی برگزار می شود.

امام جمعه همدان با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران:

پیام آمریکا مذاکرات موشکی است

امام جمعه  هگمتانه، گــروه خبر همــدان: 
همدان تأکید کرد: پیام سیاسی آمریکا به ایران 

مذاکرات موشکی است نه هسته ای.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، آیــت اهلل حبیب اهلل 
شــعبانی در خطبه های نماز عبادی سیاســی جمعه 
همــدان ضمن دعــوت نمازگزاران بــه رعایت تقوای 
سیاســی با اشاره به سفر نخســت وزیر ژاپن به کشور 
و پاســخ رهبر انقالب خاطرنشان کرد: در تاریخ سراغ 
نداریم که کشوری بتواند با آمریکا که خود را ابرقدرت 

می داند، با چنین ادبیات و قاطعیتی سخن بگوید.
وی عدم صداقــت آمریکا، عدم تکــرار تجربه تلخ 
گذشــته، اینکه ما بدون مذاکره نیز پیشرفت خواهیم 
کرد، هیــچ عاقلی وارد مذاکره دوباره با کشــوری که 
زیر تمام توافق ها زده است نمی شود و عدم شایستگی 
ترامپ بــرای مبادله پیام را 5 جمله کلیدی مطرح در 
ســخنان رهبر انقالب عنوان کــرد و گفت: ما از امروز 
ممکن اســت وارد برخی تحلیل ها شویم و امکان فشار 
دشمن و جنگ روانی وجود دارد تا مشکالت اقتصادی 

را ناشی از جریان انقالبی نشان بدهند.
*احتمال جنگ روانی و فریب رسانه ای وجود 

دارد
نماینــده ولی فقیه در اســتان همدان با هشــدار 
نسبت به اینکه احتمال جنگ روانی و فریب رسانه ای 
وجود دارد، تصریح کرد: آیا واقعاً راه حل این مشــکل 
مذاکره اســت؟ فرض کنیم که ما پاسخ مثبت دادیم و 
وارد مذاکره با آمریکا شــدیم، اوالً تجربه های تاریخی 
و واقعیت هــای عالم سیاســت نشــان خواهد داد که 
مذاکرات بســیار طوالنی خواهد شــد و در این دوران 

طوالنی مدت هیچ گاه تحریم ها لغو نخواهد شد.
وی ادامــه داد: ثانیاً طبق تجربه وقتی وارد مذاکره 
می شویم اقتصاد ما دچار توقف و عدم رشد می شود در 
نهایت پس از سال ها مذاکره یا به توافق می رسیم و یا 
نمی رســیم که اگر به توافق نرسیم ماجرا همین است 
و به چیزی دســت پیدا نکرده ایم جز اینکه چند سال 

مدیریت اقتصادی کشور متوقف می شود.
وی تصریح کرد: اما اگر به توافق رســیدیم که باز 
هــم برجام دیگــری باید امضا شــود و دراین صورت 
طرف حســاب ما باز هم آمریکا است بنابراین آمریکا 
اگر می خواســت به تعهدات خود عمل کند در برجام 
عمل می کرد در صورتی که حتی قبل از خارج شــدن 

از برجام نیز به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد.
امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه آمریکا به دنبال 
لغو تحریم ها نیســت، افزود: او به دنبال معطل کردن 
اســت؛ چراکه 2 سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا است و ترامپ نیز برنامه هایی دارد.
وی با بیان اینکه دولت آمریکا دولت فریب اســت، 
اظهار کرد: در کجای تاریخ ارتباط غرب با کشــورهای 
اسالمی، غرب به معاهدات خود عمل کرده و به دنبال 

صداقت بوده است؟
آیت اهلل شعبانی با اشاره به اینکه تجربه های تاریخی 
نشــان می دهد که طرف مقابل قابل اعتماد نیســت، 
خاطرنشــان کرد: اینکه آمریکا نخست وزیر ژاپن را به 
عنوان سفیر فرستاده است یک پیام سیاسی دارد و آن 
این اســت که ما به دنبال مذاکرات موشکی هستیم و 

نه هسته ای.
امام جمعه همدان با اشــاره به نامه امام حسین)ع( 
بــه ابن زیاد اظهار کرد: رویکرد رهبر انقالب در مقابل 
آمریکا همان رویکرد امام حســین)ع( است که فرمود 

»هیهات مّنا الّذله«.
وی بــا تأکید بر اینکه اگر مذاکــره به نفع اقتصاد 
کشــور و نظام بود حتماً پذیرفته می شود، اضافه کرد: 
آمریکا نباید کشور اسالمی ما را با کشور ژاپن مقایسه 
کند؛ چراکه کشــور ما کشوری اســت که حسین بن 
علی)ع( را دیده اســت و زیر بار ذلت نمی رود بنابراین 
ما بدون مذاکره هم پیشرفت خواهیم کرد و این شعار 

نیست.
وی بــا تأکید بر اینکه مشــکل ما بــا مذاکره حل 
نمی شــود و برجام نیز به خوبی این موضوع را نشــان 
داد، گفت: در حقیقت آمریکا به دنبال مذاکره موشکی 
است و نه هسته ای؛ چراکه آژانس انرژی اتمی نیز بارها 
و بارها تأکید کرده اســت که ایــران به تعهدات خود 

عمل می کند.
امام جمعه همدان خاطرنشان کرد: اروپایی ها اذعان 
دارند که همچنــان به برجام پای بندند اما باید به آنها 

گفت اگر پای بندید عمل کنید.
وی با بیان اینکه دشمن تالش خواهد کرد تا جنگ 
روانی علیه ملت ایران راه اندازی کند، افزود: در چنین 
شــرایطی ما نیاز داریم از کشــور صدای واحد شنیده 

شود و همه مسؤوالن با رهبر انقالب هم صدا شوند.
آیت اهلل شــعبانی بــا تأکید بر اینکه امــروز نیاز به 
وحدت داریم، تصریح کرد: مشــکل مــا جنگ روانی 
اســت و امیدواریم قوای سه گانه با رهبر معظم انقالب 

همراه و هم صدا شوند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن تأکید 
بر حمایت از نیــروی انتظامی در برخورد با مفاســد 
اجتماعی گفت: اگر در گذشته مشکل بدحجابی وجود 
داشت امروز با آسیب اجتماعی همچون کشف حجاب 
روبه رو هستیم که امیدواریم همه مردم نیروی انتظامی 

را حمایت کنند.
وی با اشاره به روز جهاد کشاورزی و تشکیل جهاد 

کشــاورزی به فرمان حضرت امام)ره( نیز اذعان کرد: 
امیدواریم کشــاورزان منزلت اجتماعــی خود را پیدا 
کنند؛ چرا که کشــاورزی شغل باارزش و پیشه انبیای 

الهی است و آنها باید حمایت شوند.
نماینده ولی فقیه در استان از حضور مردم همدان 
در مراسم چهلم طلبه شــهید مصطفی قاسمی تقدیر 

و تشکر کرد.
وی افزود: مســأله اجاره بها دردی اســت که امروز 
جوانان ما را گرفتار کرده اســت بنابراین ضرورت دارد 
مســؤوالن نظارت ها را تقویت کنند و مردم مؤمن به 
این مسأله توجه داشته باشند؛ چراکه این مشکل باعث 
می شــود ازدواج ها به تأخیر بیافتد و تبدیل به معضل 

اجتماعی برای همه جامعه می شود.
انتظامی  نیروی  جوشــقانی:  *حجت االسالم 
همدان، 318 شهید و 354 جانباز تقدیم انقالب 

کرده است
رئیس عقیدتی سیاســی فرماندهی انتظامی استان 
همدان نیز در ســخنان قبل از خطبه های نماز جمعه 
همدان به مناسبت ســالروز تأسیس سازمان عقیدتی 
سیاســی نیروی انتظامی اظهار کــرد: از اوایل انقالب 
اسالمی تاکنون آنچه که نیروهای مسلح ما را در برابر 
بحران های دشــمنان پیروز گردانیــده نیروی ایمان و 
معنویت بوده اســت، در دهــه 60 جنگ تحمیلی، در 
دهه 70 فتنــه 78، در دهه 80 فتنه 88، در دهه 90 
فتنه 96 را دشمنان علیه ما به کار گرفتند و هنوز هم 
فتنه های دشــمن یکی پس از دیگری هویدا می شود 
بنابراین تا زمانی که اسالم زنده است و خوی ستمگری 

در دشمنان وجود دارد، مبارزه نیز وجود دارد.
حجت االسالم محمدصادق جوشقانی افزود: نیروی 
انتظامی 13 هزار شــهید تقدیم انقالب اسالمی کرده 
است که 12 هزار و 500 شهید متعلق به دوران دفاع 
مقدس و بقیه در مصاف با دشمنان قسم خورده انقالب 

بوده است.
وی ادامه داد: هنوز هم هر روز شاهد تقدیم شهیدی 
در راه انقالب اسالمی هســتیم و حدود 22 هزار جانباز 
در نیروی انتظامی داریم که سهم نیروی انتظامی استان 

همدان، 318 شهید و 354 جانباز است.
حجت االســالم جوشــقانی تصریح کرد: امروز در 
فضای مجازی و حقیقی کارکنان نیروی انتظامی مورد 
هجمــه قرار گرفته اند در صورتــی که امر به معروف و 
نهی از منکر آیه صریح قرآن کریم و وظیفه ذاتی ناجا 

است.
وی افزود: امروز دشمنان کشف حجاب را قبح زدایی 
می کنند و برخی نیز در خودروهای شخصی خود اقدام 
به کشف حجاب می کنند و در همین راستا نیز عده ای 
انتقاد می کنند که چــرا برخورد می کنید؟ در صورتی 
کــه امر به معروف و نهی از منکر هم تکلیف شــرعی 

است و هم طبق قانون وظیفه ذاتی ناجا.
وی در پایــان تصریــح کرد: توصیه می کنم شــما 
مردم مؤمــن نیروی انتظامی را در این راســتا کمک 

کنید و شــما هم در برخورد و تذکر به هنجارشکنان 
وارد شوید؛ چراکه ما برای این انقالب خون داده ایم و 
ســرمایه گذاری کرده ایم و این وضعیت زیبنده جامعه 

اسالمی نیست.
*حجت االســالم رضایی: در زمینه تولیدات 
وابستگی  درصد   80 از  کشــاورزی  محصوالت 
پیش از انقالب بــه 90 درصد خودکفایی در بعد 

از انقالب رسیده ایم
همچنین مســؤول حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز به مناسبت 
هفته جهاد کشاورزی و در سخنرانی پیش از خطبه ها 
اظهار کرد: بعد از پیروزی انقالب اســالمی با توجه به 
محرومیت ها و کمبود امکانات در روســتاها و شهرها 
حضرت امام)ره( در روز 27 خرداد سال 1358 دستور 
تشکیل جهاد سازندگی را برای محرومیت زدایی صادر 

کردند.
حجت االســالم امین رضایی دولــت ادامه داد: بعد 
از شــروع جنــگ تحمیلی تکلیف جدیــدی از جمله 
مهندســی جنگ و ایجاد خاکریز و پل بر عهده جهاد 
سازندگی قرار گرفت که ساخت 150 کیلومتر خاکریز 
توسط جهادگران استان همدان، 1574 کیلومتر راه در 
مناطق جنگی ســخت گذر و احداث 560 مورد پایگاه 

پدافندی از جمله این اقدامات است.
وی با اشــاره بــه کالم امام)ره( کــه جهادگران را 
سنگرسازان بی سنگر توصیف کردند، ادامه داد: بعد از 
جنــگ تحمیلی نیز با توجه به اهمیت امنیت غذایی و 
ادغام جهاد سازندگی با بخش کشاورزی، تأمین امنیت 

غذایی بر عهده جهاد کشاورزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: اکنون پس از گذشــت 40 ســال از 
پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی در بیش از 90 
درصد از محصوالت کشاورزی به خودکفایی رسیده ایم 
در حالی کــه در اوایــل انقالب بیــش از 80 درصد 

وابستگی داشتیم.
وی همچنین با اشــاره به بیانیــه گام دوم انقالب 
خاطرنشــان کرد: توســعه آبیاری تحت فشار با توجه 
به کمبــود آب، پیگیری کشــاورزی پایدار، توســعه 
سامانه های نوین آبیاری و به روز برای بخش کشاورزی، 
توســعه کشــت های گلخانه ای، تولید محصول سالم، 
جذب ســرمایه گذاران داخل و خارج از استان، حفظ 
تولیدات کشاورزی با توسعه صنایع تبدیلی و استفاده 
از جوانان تحصیل کرده در بخش کشــاورزی از جمله 
رویکردهای سازمان جهاد کشاورزی با توجه به بیانیه 

گام دوم است.
وی بــا بیــان اینکــه در زمینه دانه هــای روغنی 
وابســتگی داریم، اظهار کرد: همه دغدغه ما این است 

که با کشت  کلزا بتوانیم استقالل خود را حفظ کنیم.
وی در پایــان تصریــح کــرد: اراضــی ملی جزء 
سرمایه های اصلی این نظام و مملکت هستند بنابراین 
با ســاخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز آب به آسیاب 

دشمن نریزیم و سعی کنیم امانت دار خوبی باشیم.

به همت شهرداری همدان برگزار شد:

اولین همایش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اماکن آموزشی در مدارس شهر
اولین  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
همایش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
اماکن آموزشــی با هدف ایجــاد آمادگی 
در  محتمل  بحران های  و  حوادث  با  مواجهه 

مدارس برگزار شد.
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی 
معاونــت خدمات شــهری شــهرداری همدان، 
پنجشنبه گذشته اولین همایش پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحران اماکن آموزشی با حضور مدیران 
آموزش و پــرورش ناحیه2 همدان با هدف ایجاد 
آمادگــی مواجهه با حوادث و بحران های محتمل 
در اماکن مسکونی شــهر همدان جهت آموزش 
مربیان دوره اول مقطع ابتدایی ناحیه 2 آموزش 
و پرورش به همت اداره مدیریت بحران شهرداری 

همدان برگزار شد.
در ایــن همایش آموزش مهــار آتش، نحوه و 
برنامه ریزی تخلیه اضطراری هنگام آتش سوزی 

مدارس و زلزله توســط سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی همدان ارائه شد.

بر اساس این گزارش جمعیت هالل احمر نیز نحوه 
مقابله با ســیالب های شهری که توســط شهروندان 
و مدیــران مدارس بایــد انجام گیــرد را آموزش داد 
همچنین مدیریت بحران اماکن آموزشــی توسط اداره 

مدیریت بحران شهرداری ارائه شد.
معاون خدمات شــهری شــهردار همــدان در این 
خصــوص بیان کــرد: ما هر روز شــاهد حوادث آتش 
سوزی، گودبرداری غیر اصولی و نشت گاز در گوشه و 
کنار این شهر هستیم که هر یک می تواند تلفات جانی 

و مالی بسیار ایجاد کند.
وحید علی ضمیر افزود: موارد یاد شــده با توجه به 

ســاختار، بافت فشرده و انبوه شــهری، وضعیت معابر 
و امکانــات و تجهیزات نیروهای امداد رســانی، کمک 
رســانی نیروهای امدادی را در دقایق و ســاعات اولیه 
در شــهر همدان بسیار دشــوار می کند؛ بنابراین برای 
کاهــش تلفات و خســارات جانی و مالــی، این مردم 
محلی هستند که به سرعت می توانند در محل حادثه 
حضور یابند و در صورتی که این افراد مجهز به دانش و 
مهارت های الزم باشند، می توان انتظار داشت که دامنه 

تلفات و خسارات محدود و کنترل شود.
وی ادامه داد: تشکیل گروه های مدیریت بحران در 
اماکن مختلف یکی از راه های آموزش و ایجاد آمادگی 
در شهروندان اســت که این گروه تعدادی از ساکنان 
یا کارکنان هر مکان هســتند که به صورت داوطلبانه 

ضمن دریافت آموزش های الزم در کنار مسؤولیت های 
روزمره اقدام به ارتقاء ایمنی و کاهش مخاطرات محل 
کار و زندگــی خود می کنند و در زمــان وقوع بحران 
وظایف اولیــه و مهمی برای کنتــرل حادثه بر عهده 

دارند.
دبیر ســتاد بحران شــهرداری همدان نیز با اشاره 
به این که اداره مدیریت بحران شــهرداری همدان به 
عنوان متولی اصلی مدیریت بحران این شــهر قلمداد 
می شــود گفت: این اداره اســتانداردهای الزم درباره 
ایجاد گروه های مدیریت بحران در اماکن را تهیه کرده 

است.
بیتــا روحی اضافه کرد: ســامانه کنترل و مدیریت 
بحران در شــهری مانند همــدان نمی تواند به صورت 

متمرکز و به وسیله ســازمان های محدود 
پیاده ســازی و اجرا شــود؛ همچنین هر 
اندازه امکانات و تجهیــزات امداد و کمک 
رسانی شــهر همدان وسیع و فراگیر باشد، 
باز هم قادر نخواهد بود در شرایط بحرانی 
به همه نقاط سانحه دیده کمک رسانده و 

جان افراد در خطر را نجات دهد.
روحی گفت: در شــرایط بحرانی ممکن 
است سامانه حمل ونقل شهری، شبکه های 
خدمات شــهری و مخابــرات از کار افتاده 
باشد و در این شــرایط تنها بهره گیری از 
مدیریت بحران غیــر متمرکز در الیه های 
پایین تر می تواند از شــدت صدمات وارده 

جانی و مالی بکاهد.
روحــی اظهار کــرد: به عبــارت دیگر 
هر قــدر که بتــوان میزان وابســتگی به 
ســازمان های مســؤول مدیریت بحران را 
کاهش داد و فرآیند عملیات را به صورت غیر متمرکز 
اجرایی کرد، کارایی و اثر بخشی بیشتری ایجاد خواهد 
شــد و بر این اســاس الزم اســت گروه های مدیریت 
بحران در مجتمع های آموزشی، با حضور افراد مسؤول 

و عالقه مند تشکیل شود.
روحــی در پایان بیان کرد: این گروه ها ضمن انجام 
اقدامات پیشگیرانه در مجتمع، خود را برای مقابله در 
زمان بحران نیز آماده می کننــد. از طرفی افرادی که 
به عنوان ســاکن یک ساختمان در زمان حادثه حضور 
دارنــد، در صورتی که اطالعات کافــی در مورد نحوه 
مقابله با بحران ناشــی از حادثه نداشــته باشند خود 
عاملی برای کاهش ســرعت امداد رســانی و افزایش 

خسارت و صدمات خواهند شد.

امیر خجسته نماینده همدان در مجلس:

آغاز رتبه بندی معلمان با 2 هزار میلیارد تومان شعار است
هگمتانه، گــروه خبر همدان: نماینده مردم 
با  اسالمی  مجلس شورای  در  فامنین  و  همدان 
بیان اینکه بــرای اجرای کامل طرح رتبه بندی 
معلمــان 14 هزار میلیارد تومــان بودجه نیاز 
است، گفت: این طرح با 2 هزار میلیارد تومان 
محقق نمی شــود و طرح این مســأله از سوی 

دولت شعار است.
امیــر خجســته در گفتگویی اظهار کــرد: برای 
اجــرای رتبه بنــدی معلمان دولت بــه ویژه رئیس 

ســازمان برنامه و بودجه و وزیــر آموزش و پرورش 
ادعــا کردند که 2 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر 

گرفتند که کار را آغاز کنند.
وی بــا بیان اینکه این بودجــه را مجلس در نظر 
گرفته اســت و نه دولت افزود: بــرای اجرای کامل 
طرح رتبه بنــدی معلمان 14 هــزار میلیارد تومان 
بودجه نیاز اســت و دولت بایــد از محل های دیگر 

باقی نیاز را تأمین کند.
نماینــده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه 

داد: دولت اعالم کرده که کار را شــروع می کند که 
این مسأله شعار اســت، با این مبلغ نمی توان کاری 

کرد و کار پیش نمی رود.
وی با بیان اینکه مجلس بــا قوت به دنبال اجرای 
رتبه بندی معلمان اســت خاطرنشان کرد: دولت باید 
اقــدام عاجل اندیشــیده و از محل هــای دیگری که 
مجلس پیش بینی کرده اســت بودجــه الزم برای این 

اقدام را در نظر بگیرد.

خبــر همدان

یادداشت روز

وقت اقدام جهادی ستاد احیا امر به 
معروف و نهی از منکر استان است
زهره پوروهابی

همه ما به دنبال جامعه سالم همراه باحجم انبوهی 
از ســرمایه اجتماعی هستیم جامعه ای که کمترین 
میزان جرم، طالق، خودکشــی، تخلف از قانون، فقر 
و... را داشــته باشد و در ســایه مشارکت حداکثری 
آحاد جامعه بتواند از فراز و نشیب های پیش روی یک 
اجتماع تمدن ساز گذشته و به صبح آرمانی خود برسد.

تحقق چنین آرزویی رابطه مستقیمی با این امر 
دارد که هــر یک از اعضای جامعه خــود را در برابر 
دیگران مسؤول بداند در این الگو افراد ضمن استقالل 
هویتی و اختیارات تعریف شــده در حــوزه فردی، 
خود را در برابر ســعادت و ســالمت دیگران مسؤول 
دانسته و برای فراهم شدن الزامات و بسترسازی برای 
سالمت مادی و معنوی دیگران که بر اساس فرمایش 
امیرالمؤمنین امام علی علیه السالم، یا برادران دینی 
و یا در آفرینش با او مشترک هستند از هیچ تالشی 
فروگذار نمی کند. با این رویکرد است که آحاد مردم نه 
خود به حق کسی تعدی می کنند و نه اجازه می دهند 

حق دیگری در جامعه تضییع گردد.
به عبارت دیگر احســاس مســؤولیت اجتماعی 
و شــکل گرفتن تعلق خاطر به اجتماعی که فرد در 
آن زندگی می کند ابزار و وســیله مهمی اســت که 
می تواند برای حفظ انسجام اجتماعی در عین احترام 
به تفاوت های موجود و فهم آن ها کاربرد داشته باشد. 
در واقــع این همان امر به معــروف و نهی از منکری 
اســت که اسالم عزیز به عنوان یکی از واجبات بر آن 
تأکید کرده اســت. به عبارت ساده تر امر به معروف و 
نهی از منکر آن اســت که هر یک از مردم برای فالح 
و رستگاری دیگری دلسوزی کند و در این راه از هیچ 

تالشی فروگذار ننماید.
در ســطح مردمی یک به یک امت اســالمی با 
بیان و رفتــار می توانند خوبی های یکدیگر را تقویت 
و بدی ها، انحرافات و اشتباهات را تقبیح نمایند. این 
بدان معنی اســت که جامعه از آن انسجام و محبت 
بین مردم برخوردار اســت که هیچ یک از اشــتباه 
دیگری نه تنها خوشحال نمی شویم بلکه برای اصالح 
آن اقدام می کنیم. نه تنها از لغزیدن همسایه، دوست 
یا همکارمان خشنود نمی شویم بلکه سعی می کنیم 
دستش را گرفته از زمین بلندش کنیم و  ای بسا پیش 
از لغزیدن به او هشدار دهیم. ثمره چنین نگاهی تحقق 

سالمت اجتماعی است.
به عبارت دیگر اگر ما در کنار ســایر فروع دین به 
دنبال انجام وظیفه خود در قبال اجتماع در قالب امر به 
معروف و نهی از منکر باشیم به طبع جامعه از بسیاری 
خطرات و بیماری ها مصون مانده و سرمایه عمر هزاران 
جوان که در آتش اعتیاد، هوس و انحراف ســوخته و 

می سوزند دود نشده و هباًء منثورا نمی شود.
اما اگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر تا این 
حد دســتاوردها و نعمات بزرگی دارد چرا جامعه ما 
نسبت به این درمان دردها بی مهر و بی توجه است؟ 
چرا تا حرف از امر به معروف می شود بسیاری از مردم 
به مقابله برمی خیزند عامل این بی مهری را در دو چیز 
می توان خالصه کرد جوسازی دشمن علیه این واجب 
الهی، چرا که دشــمنان کشور ما می دانند اگر جوان 
مسلمان و خانواده های ایرانی در فضایی سالم زندگی 
کنند بسیار سریع به قله های پیشرفت دست خواهند 
یافت و به الگویی الهام بخش برای جهان اسالم تبدیل 
خواهند شد. همانطور که امروز شهدای ما و دانشمندان 
مسلمان ما برای بسیاری از جوانان منطقه الگو شده اند 
و با همین فرهنگ در برابر استکبار ایستاده و داعش 
به عنوان پیاده نظام مستکبران را از خاک کشورهایشان 
بیرون راندند. منتهی دشمن در برابر هژمونی محور 
مقاومــت از پای ننشســته و داعش های فرهنگی را 
با انواع صورتک ها، بــزک کرده و به میان جامعه ما 
فرستاده اســت تا روح و قلب جوان مسلمان را ذبح 
کرده و ذهنشــان را مسموم نماید. این لشکر اغواگر 
نخستین عرصه ای را که مورد هجمه قرار داد همین 
فریضه امر به معــروف بود که به انحاء مختلف برای 
تخریب چهره زیبای آن اقدام کرد و تا حدود زیادی نیز 
موفق بود. عامل دیگر رویکرد مسؤوالن به این فریضه 
بوده اســت اگر چارچوب فریضه امر به معروف را در 
اسالم بررسی کنیم خواهیم دید این فریضه فقط در 
حد تذکر لسانی بر عهده مردم بوده و در بخش اجرایی 
و در حوزه اقدام، عمل به این فریضه بر عهده حکومت 
اسالمی است تازه در همان سطح نظارت همگانی نیز 
زمینه ها و فرهنگ سازی آن به عهده مسؤوالن است 
اما ظاهراً برای متولیان امر عمل به این واجب الهی در 
حد همان جلسات سالی یکی دو بار کفایت می کند 
نه بیشــتر، آن هم در ایام محرم کمی هم درباره امام 

حسین )ع( صحبت می کنند و...
پی مصلحت مجلس آراستند
نشستند و گفتند و برخاستند

همین رویکرد در ستاد احیا امر به معروف و نهی از 
منکر بوده است که طی این سال ها تمام عزم ها برای 
اجرای این نسخه شفابخش را به زمین زده است ستاد 
احیا امر به معروف و نهی از منکر اســتان بیاید بگوید 
واقعاً طی این سال  ها کدام گام مؤثر را برداشته است کدام 
برنامه حتی کوتاه مدت را اجرا کرده است که مردم در 

مقابل انجام این فریضه به تقابل کشیده نشوند؟
ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان همدان 
آن قدر طی این سال ها بی اثر بوده است که نه تنها برای 
مردم بلکه برای اصحاب رسانه نیز عدم تشکیل جلسات 
آن ســؤال برانگیز نمی شود این درحالی است که االن 
وقت عمل به این واجب در ســطوح مختلف اجتماع 
است. االن باید ستاد امر به معروف برای مقابله با گران 
فروشی به عنوان یک منکر تشکیل جلسه دهد. امروز 
وقت آن اســت که برای کم کاری در بسیاری از ادارات 
ستاد احیا امر به معروف باید مصوبه داشته باشد. اکنون 
وقت اقدام دربرابر هنجارشکنی های کف جامعه است. 
امروز وقت آن اســت که این ستاد از لختی و سستی 
بیرون آمده و جهادی عمل کند تا ثمرات این جهاد فی 
ســبیل اهلل امید را در دل مردم برای اصالح امور زنده 

نماید ان شاءاهلل.
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت تعاوني مسکن مهر 13
بنا به تصميم هيئت مديره شــرکت تعاوني جلســه مجمع عمومي عادي ســاليانه نوبت اول شــرکت تعاوني مذکور از ساعت 17 روز 
جمعه مورخ 1397/04/07در محل مجتمع نگين مهر کوي گلســتان برگزار مي شود بدينوسيله از کليه اعضا )صاحبان سهام( دعوت 
مي گردد در تاريخ و ســاعت مقرر در مجمع عمومي فوق حضور بهم رســانيد و کاالي خود را با توجه ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل 
مجامع عمومي حداکثر يک روز قبل از تاريخ مجمع عمومي به هيئت مديريت تعاونی کتاب معرفي نمايند. ضمنا از کليه کســاني که 
متقاضي کانديد شــدن براي تصدي سمت هاي هيات تصفيه شرکت تعاوني مي باشد مي بايست حداکثر تا تاريخ 1398/03/29 با در 
دســت داشــتن شناســنامه و کارت ملي و کارت عضويت در هيئت مديره و آدرس همدان کوي گلستان سرور 16 مجتمع نگين مهر 
مراجعه و پس از تکميل مراحل ثبت نام رســيد دريافت نمايند. دستورات جلسه: 1- گزارش عملکرد سال هاي 96 و 97 2- تمديد 

و انتخاب هيات تصفيه
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تاريخ انتشار: 1398/03/22

3 شنـبـــــه 25 خرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4271

اخبار کوتاه

فشار خون، مهم ترین علت 
مرگ های زودرس در ایران

معاون وزیر بهداشت با اشاره به افزایش 39 
درصدی مرگ ناشی از فشار خون باال در ایران 
طی 25 ســال گذشته، گفت: فشــار خون باال 
مهم ترین عامل ســکته قلبــی و مغزی و مرگ 

زودرس در ایران است.

افزایش 5 درصدی حجم 
بسته های اینترنتی

رئیس ســازمان تنظیم مقــررات ارتباطات 
اعالم کرد: در پی اطالعیه های قبلی رگوالتوری 
اینترنتی فروخته  درباره مغایــرت بســته های 
شــده با میزان تحویل داده شده به مشترکان، 
اپراتورهای ارائه کننــده خدمات اینترنت ثابت 
حداقــل 5 درصــد به حجم مصــرف منصفانه 
بسته های اینترنتی مشــترکان اضافه می کنند. 
ایــن افزایش بدون دریافــت هزینه اضافی و به 
منظور جبران حقوق مشــترکان در دستور کار 

اپراتورها قرار گرفته است.

افزایش فاصله دستمزد 
کارگران با حداقل هزینه های 

معیشتی
براســاس گزارش بانک مرکزی، در ســال 
96 دســتمزد کارگــران 37 درصــد از حداقل 
هزینه های سبد معیشتی آنها را پوشش می داد 
که این فاصله در سال 97 به 41 درصد رسید و 
در ســال جاری بار دیگر بیشتر شد و روی عدد 

40 درصد قرار گرفت.

150 هزار خودرو 
برای تحویل نیازمند قطعه اند

عضو اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: با وجود 
آنکه تعداد زیادی خودرو از سوی خودروسازان 
داخلی برای تحویل به مردم در مســیر ساخت 
قرار گرفته، نرســیدن برخی قطعــات مانع از 

تحویل آن ها شده است.

سخنگوی سازمان ملل: 
سفر »شنیزو آبه« به تهران 

بسیار مهم بود
سخنگوی سازمان ملل گفت: این وظیفه ما 
نیست که دیدار نخست وزیر را ارزیابی کنیم. ما 
گمان می کنیم که این دیدار بســیار مهم بوده 
اســت. هرچه که به مذاکره با ایران و داشــتن 
جامعــه بین المللی بهتری منجر شــود، گامی 
مثبت تلقی می شــود. بنابرایــن، این دیداری 

بسیار مهم بوده است.

انعکاس
عملیات امدادرسانی به نفتکش های حادثه دیده در دریای عمان توسط ایران

آیت ا... خاتمی:

ترامپ در دیدار نخست وزیر ژاپن 
با رهبر انقالب تحقیر شد

اموال مسؤوالن باید در ویترین شیشه ای قرار گیرد
هگمتانــه، گروه ایران و جهــان: امام جمعه 
موقت تهــران گفت: رهبر انقــالب در دیدار با 
نخســت وزیر ژاپن، ترامپ را تحقیر کردند که 

حق ترامپ هم همین بود.
آیت ا... ســیداحمد خاتمی در خطبه  نخســت نماز 
جمعه دیــروز تهران اظهار کرد: در گذشــته و امروز، 
رســانه جزء زندگی و در متن زندگی بوده است. امروز 
با گسترش رســانه ها به ویژه فضای مجازی، رسانه ها 
اهمیت بیشــتری پیدا کرده اند. سوال این است که در 
این عرصه چگونه زندگی کنیم. آیه 6 سوره حجرات به 

این سوال پاسخ داده است.
وی ادامــه داد: صاحبــان رســانه های مکتــوب، 
شــنیداری، دیــداری، فضــای مجازی، شــبکه های 
ماهواره ای و... خدا را در نظر داشــته باشند. در عرصه 
اخبار، هر چه به دستشــان رسید فکر نکنند که ثبت 
کردنی و گستردنی است. فردای قیامت باید جواب داد. 
اینکه کسی بگوید فالن روزنامه نوشته یا فالن سایت، 

دلیل نیست، بلکه باید اثبات شود.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشــان کــرد: دو نوع 
دروغگو وجــود دارد. یک دروغگــوی واقعی که خبر را 
جعل می کند. دوم آنکه در واقع دروغگو نیست، اما دروغ 
می گوید و هر آنچه به دستش می رسد، نقل می کند. بنا 
بر فرموده امام علی )ع( آن فرد هم دروغگو است. آن فرد 
باید راست و دروغ را جدا کند و بعد بیان کند. هر چیزی 
که روزنامه ها و ســایت ها گفتند، درست نیست. بنابراین 

باید مراقب باشیم تا در فهرست دروغگویان قرار نگیریم.
آیــت ا... خاتمی در ابتدای خطبــه دوم نماز جمعه 
تهران با اشــاره به حدیثی از امــام علی )ع( مبنی بر 
نشــانه های ایمان گفت: یکی از نشانه های ایمان، تقوا 
هنــگام بیان نام برخی از افراد اســت که باب غیبت و 
تهمت باز نشــود.در حاالت امام خمینی )ره( اســت. 
دوســتان و نزدیکان مقــام معظم رهبــری هم بیان 
می کنند که وقتی اسم کسی مطرح می شود، آقا مراقب 
هســتند که غیبت نشــود. از جمله ابعاد پاک زندگی 

کردن این است که گناه دیگران را به دوش نکشیم.
امــام جمعــه موقت تهــران در ادامه با اشــاره به 
ســفرهای دیپلماتیک وزیر خارجه آلمان و نخســت 

وزیــر ژاپن به ایــران عنوان کرد: دیدار نخســت وزیر 
ژاپن با رهبر انقــالب اوج این رفت و آمدها و دیدارها 
بود. اظهارات رهبری در این دیدار، اظهارات یک رهبر 
خردورز، ظریف، زیرک و هوشیار بود. به چنین رهبری 
می بالیم. در حاشیه این دیدار چند نکته گفتنی است. 
نکته نخست رسم و ادب مهمان نوازی است. در روایتی 
از پیامبر آمده است که "کسی که ایمان به خدا و روز 
قیامت دارد، میهمــان را گرامی بدارد." رهبری این را 
به خوبی بجا آوردند. ایشــان فرمودنــد که ما ژاپن را 
کشوری دوست می دانیم اگرچه گالیه هایی هم داریم. 
نکتــه دوم اینکه آبه گفت من قصــد دارم پیام رئیس 

جمهور آمریکا را به شما برسانم.
وی افــزود: حضــرت آقا فرمودند که من شــخص 
ترامپ را شایســته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و هیچ 
پاســخی به او ندارم بدهم و نخواهم داد. این ســبک 
دســتور پیامبر است. متکبران را باید تحقیر کرد. حق 
ترامپ همین بود. پیامبر فرمودند که "وقتی متکبران 
را دیدند، در برابرشــان تکبر ورزید و باید تحقیرشان 
کرد" این رفتار آقا عبارت االخرای مرگ بر آمریکا بود.

آیت ا... خاتمی ادامه داد: آبه به نقل از ترامپ گفت که 
آمریکا قصد تغییر رژیم ایران را ندارد. رهبری پاســخی 
دادند که آن پاسخ مبنای قرآنی دارد. آمریکایی ها بدانند 
کــه هر که با حق درافتاد، ورافتــاد. ترامپ یارای مقابله 
با نظام دینی و حق نیســت. او در مــورد مذاکره مجدد 
هسته ای پیام آورد که رهبری فرمودند شش سال مذاکره 
کردیم که توافق هم شد اما نقض شد. رهبری فرمودند که 
دوباره مذاکره نمی کنیم. این مبنای دینی دارد که مؤمن 
دو بار گزیده نمی شــود. آبــه همچنین در مورد صداقت 

ترامپ گفت که رهبری پاسخ دادند.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشــان کرد: یکی از 
روزنامه های آمریکایی نوشته از ابتدای روی کار آمدن 
ترامپ 10 هزار و 762 دروغ گفته است؛ یعنی روز 12 
دروغ. کســی به حرف های ترامپ نگاه کند، باند حاکم 
بر آمریکا صداقت سرشان نمی شود. بعد از این موضع 
رهبــری، ترامپ گفته که نه آمریکا و نه ایران آمادگی 
توافق ندارند. ترامپ به دنبال رأی در انتخابات ریاست 
جمهوری است. رأی ترامپ به این گره خورده که ایران 

را به پای میز مذاکره مجدد بکشــاند و این آرزو را به 
گور خواهد برد.

وی خاطرنشــان کرد: رهبری در خصوص ساخت 
ســالح هســته ای هم به فتوای خود اشاره کردند که 
مبنای این حرف روایتی از پیامبر اکرم )ص( اســت. 
فرمایــش رهبری، مبنای فقهی دارد. رهبری در ادامه 
هم البته عنوان کردند که ما ترســی از آمریکا نداریم. 
همچنین بیان کردند که آمریکا در انبارهایش هزاران 
کالهک هسته ای دارد. رهبری فرمودند که با مذاکره 
هیچ مشکلی حل نخواهد شد و ملت آزاد زیر بار فشار، 

مذاکره نخواهد کرد.
امام جمعه موقت تهران همچنین گفت: هرجا که 
در دنیا نام آد م کشــی است، نام سعودی هاست. هرجا 
که نام غارتگری اســت، آنجا رد پای سعودی هاست. 
عربســتان بیــش از 50 هزار نفر را در یمن کشــت. 
یونیســف گزارش داده که در هر دو ساعت یک مادر 
و شــش نوزاد جان در یمن می بازند. شما ننگ جهان 
اســالمید و نه خــادم الحرمین که خائــن الحرمین 
هســتید. در سودان شــورای نظامی حاکم با حمایت 
عربستان و امارات آدم می کشد و در رود نیل می ریزد. 
اخیــرا یک کودک 13 ســاله را زندانی کردند و حکم 
اعدام با شمشــیر برای او صادر کردند. حق است که 

مردم به شما بگویند "مرگ بر آل سعود".
وی در پایان از قوه قضائیه تشــکر کرد و گفت: ابتدا 
بابت برخورد قاطع با مفســدان اقتصادی و نشــان اراده 
جــدی نظام برای مقابله با مفســدان متشــکریم. دوم 
بابت برخورد قاطع با هنجارشــکنان متشــکریم، مثل 
اینکه برخی هنجارشکنی شان حد و مرزی ندارند. آنان 
باید تیغ برای قانون به سراغشان برود. سوم بابت قانون 
رسیدگی به اموال و دارایی مسؤوالن متشکریم. این قانون 
تصویب شــده بود که آیین نامه اجرایی آن ابالغ شد. از 
جمله راه های مقابله با مفاسد، نظارت مردم است. اموال 
و اقدامات مسؤوالن باید در یک ویترین شیشه ای باشد 
تا اگر دســت از پا خطا کردند، قبــل از اینکه قانون به 
سراغشان بیاید، وجدان های عمومی یقشه شان را بگیرد. 
این راه سالم سازی نظام اسالمی است. این برمبنای کالم 

امیرالمؤمنین )ع( است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بانک ها باید بخشودگی سود و جرایم 
وام های زیر 100 میلیون تومان را اجرایی کنند

هگمتانــه، گــروه ایران و جهــان: عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس می گوید که قوه 
مقننه پیگیر است که تمامی بانک ها بخشودگی 
سود و جرایم وام های زیر 100 میلیون تومان را 
اجرایی کنند و اجــازه نمی دهد اجرای آن به 
آخر سال موکول شود تا زمان عملیاتی شدن 

قانون تمام شود.
احمد انارکی محمدی با اشاره به مصوبه مجلس 
در قانون بودجه ســال 98، درباره بخشودگی سود 
و جرایم دیرکرد وام هــای زیر 100 میلیون تومان، 
گفت: مشــموالن بخشــودگی این وام هــا افرادی 
هستند که کسب و کارهای خرد و کوچک داشته و 

بیشتر آنها کشاورز و دامپرور هستند.
نماینده مردم رفســنجان و انار در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه مجلس برای سومین سال متوالی 
است که در بودجه ســاالنه بخشودگی سود و جرایم 
دیرکــرد وام های زیر 100 میلیــون تومان را مصوب 
می کند، افزود: مصوبه مجلس درباره این تبصره ابالغ 
شده است، اما برخی بانک ها می گویند که ما منابعی 

نداریم که جریمه دیرکرد این وام ها را ببخشیم.
* بانک ها می گویند برای بخشودگی جریمه 

دیرکرد بودجه و منابع نداریم
وی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس هزینه سود 
را دولت پرداخت می کند و بانک ها تنها هزینه دیرکرد 
را می بخشند و اصل تسهیالت نیز توسط وام گیرنده 

پرداخت می شود، اما وام دهنده عنوان می کند که برای 
بخشودگی جریمه دیرکرد بودجه و منابع نداریم.

انارکی محمدی با بیان اینکه در حال حاضر برخی 
بانک ها همانند بانک کشــاورزی مصوبه بخشــودگی 
ســود و جرایم دیرکــرد وام های زیــر 100 میلیون 
تومان اجرا می کنند، تأکید کرد: برخی بانک ها با بهانه 
تراشی های متفاوت همچون اینکه این مصوبه شامل ما 
نمی شود یا اینکه سقف آن پر شده از عملیاتی کردن 
آن امتناع می ورزند، هماننــد موضوعی که در امهال 
وام های خســارت دیدگان کشاورزی رخ داد که البته 
با پیگیری های انجام شده کمتر بانکی بوده که موضوع 

امهال را انجام نداده باشد.
* دامنه شمول بخشــودگی سود و جرایم 
تمامی  میلیــون   100 زیر  وام هــای  دیرکرد 

بانک های دولتی و خصوصی هستند
وی با تأکید بر اینکه تمامی بانک ها و مؤسســات 
باید بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام های زیر 100 
میلیون تومان را انجام دهند، چراکه دامنه شمول این 
مصوبه تمامی بانک های دولتی و خصوصی هســتند، 
افــزود: بانک ها نمی گویند که قانــون مجلس را اجرا 
نمی کنیم، بلکه عنوان می کنند که منابع نداشــته و 
نمی توانیم اجرایی کنیم، اما در هر حال مجلس پیگیر 
است که تمامی بانک ها این مصوبه را اجرایی کنند و 
اجازه نمی دهد اجرای آن به آخر سال موکول شود تا 

زمان عملیاتی شدن قانون تمام شود.

ایران و جهان

امام خامنه ای در پاسخ به درخواست نخست وزیر ژاپن:

تجربه تلخ مذاکره با آمریکا را به هیچ وجه تکرار نخواهیم کرد
ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم

آمریکا می خواهد؛ اما قادر به تغییر رژیم ایران نیست
آمریکا زیر توافق قبلی زده؛ کدام عاقلی با چنین کشوری دوباره مذاکره می کند؟

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: حضرت 
آیــت ا... خامنه ای رهبر انقالب اســالمی 
صبح روز پنج شــنبه در دیدار آقای شینزو 
تأکید  همراه  هیأت  و  ژاپن  نخست وزیر  آبه 
هیچ  ایــران  اســالمی  جمهوری  کردند: 
اعتمــادی به آمریکا نــدارد و تجربه  تلخ 
مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام 
را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد؛ زیرا هیچ 
را  و عاقلی، مذاکره تحت فشار  آزاده  ملت 

نمی پذیرد.
در ابتــدای ایــن دیــدار آقای شــینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن خطاب به رهبر انقالب اسالمی 

گفــت: من قصد دارم پیــام رئیس جمهور آمریکا را به 
جنابعالی برسانم.

رهبر انقالب اســالمی خطاب به نخست وزیر ژاپن 
گفتند: ما در حســن نیت و جدی بودن شما تردیدی 
نداریم امــا درخصوص آنچــه از رئیس جمهور آمریکا 
نقل کردید، من شخص ترامپ را شایسته  مبادله  هیچ 
پیامی نمی دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم 

داد.
حضــرت آیت ا... خامنه ای افزودنــد: مطالبی را که 
بیان خواهم کرد، در چارچوب گفتگو با نخســت وزیر 
ژاپن اســت زیرا ما ژاپن را کشــوری دوست می دانیم، 

اگرچه گالیه هایی نیز وجود دارد.
ایشان با اشاره به صحبتهای نخست وزیر ژاپن مبنی 
بر اینکه ترامپ به او گفته »آمریکا قصد تغییر رژیم در 
ایران را ندارد«، تأکید کردند: مشکل ما با آمریکایی ها 
موضوع تغییر رژیم نیست، زیرا آنها اگر چنین قصدی 
هم داشته باشند، قادر به اجرای آن نیستند، همان طور 
که رؤسای جمهور قبلی آمریکا در چهل سال گذشته، 
برای نابودی جمهوری اســالمی ایران تالش کردند اما 

نتوانستند.
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردند: اینکه 
ترامــپ می گوید قصد تغییر رژیــم را ندارد یک دروغ 
است؛ زیرا اگر می توانست این کار را انجام دهد، انجام 

می داد اما نمی تواند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با اشــاره به صحبتهای 
نخســت وزیر ژاپن مبنی بر درخواســت آمریکا برای 
مذاکره دربــاره  موضوع هســته ای، گفتند: جمهوری 
اســالمی ایران به مدت پنج، شش ســال در موضوع 
هســته ای با آمریکا و اروپایی ها در قالب 1+5 مذاکره 
کرد و به یک نتیجه هم رســید، امــا آمریکا زیر این 

توافــق و قرارداد قطعــی زد، بنابراین کدام فرد عاقلی 
اســت که دوباره با کشــوری که زیر تمام توافقها زده، 

مذاکره کند؟
رهبر انقالب اسالمی به بخش دیگری از صحبتهای 
نخســت وزیر ژاپن مبنی بر عزم آمریکا برای جلوگیری 
از ساخت سالح هسته ای به وسیله  ایران اشاره کردند و 
افزودند: ما با سالح هسته ای مخالفیم و فتوای شرعی 
من حرام بودن ساخت سالح هسته ای است اما این را 
بدانید که اگر ما قصد ساخت سالح هسته ای داشتیم، 
آمریکا هیچ کاری نمی توانســت بکنــد و اجازه ندادن 

آمریکا، هیچ مانعی ایجاد نمیکرد.
حضــرت آیــت ا... خامنه ای بــا تأکید بــر اینکه 
انباشت ســالح هسته ای نیز اقدامی خالف عقل است، 
خاطرنشان کردند: آمریکا به هیچ وجه صالحیت حرف 
زدن درباره  اینکه کدام کشــور سالح هسته ای داشته 
باشــد یا نداشــته باشــد، ندارد زیرا آمریکا چند هزار 

کالهک هسته ای در انبارهای خود دارد.
ایشان با اشاره به ســخنان نخست وزیر ژاپن مبنی 
بر اینکه آمریکا آماده  مذاکرات صادقانه با ایران است، 
خطــاب به آقای آبه گفتند: مــا این حرف را اصاًل باور 
نمی کنیــم؛ زیرا مذاکرات صادقانه از جانب شــخصی 

همچون ترامپ، صادر نمی شود.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: صداقت در میان 

مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای خطاب به نخســت وزیر 
ژاپن افزودند: رئیس جمهــور آمریکا چند روز پیش با 
جنابعالــی دیدار و گفتگو و دربــاره  ایران هم صحبت 
کرد، اما بعد از بازگشت از ژاپن، بالفاصله تحریم صنایع 
پتروشــیمی ایران را اعالم کرد، آیــا این پیام صداقت 
است؟ آیا این نشان می دهد که او قصد مذاکره  صادقانه 

دارد؟
ایشان تأکید کردند: ما به هیچ وجه تجربه  
تلخ مذاکره  چند سال اخیر با آمریکا را تکرار 

نخواهیم کرد.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به روند 
مذاکره با آمریکایی هــا در چارچوب برجام 
گفتند: بعد از توافق هســته ای، اولین کسی 
کــه برجام را بالفاصله نقض کرد، شــخص 
اوباما بود؛ همان کسی که درخواست مذاکره 

با ایران کرده و واسطه هم فرستاده بود.
این  افزودند:  آیت ا... خامنــه ای  حضرت 
تجربه  ما اســت و جناب آقای آبه بدانید که 

ما این تجربه را تکرار نمی کنیم.
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر 
اینکه ترامپ گفته »مذاکره با آمریکا موجب پیشرفت 
ایران خواهد شــد«، تأکید کردند: ما به لطف خداوند، 
بــدون مذاکــره با آمریــکا و با وجود تحریــم هم به 

پیشرفت خواهیم رسید.
با اســتقبال از پیشنهاد  رهبر انقالب اســالمی 
با  روابــط  بــرای گســترش  ژاپــن  نخســت وزیر 
جمهوری اســالمی ایران، خاطرنشان کردند: ژاپن 
کشــور مهمی در آســیا اســت و اگر به گسترش 
روابط با ایران تمایل دارد باید اراده  قاطع خود را 
برخی کشورهای مهم  نشــان دهد، همان گونه که 

را نشان داده اند. اراده  این 
ایشــان با اشاره به دشمنی های چهل ساله  آمریکا با 
ملت ایران و ادامه  این دشمنی ها، افزودند: ما معتقدیم 
از طریــق مذاکره با آمریکا، مشــکالت ما حل نخواهد 
شــد و هیچ ملت آزاده ای، مذاکره زیر فشــار را قبول 

نخواهد کرد.
رهبر انقالب اســالمی همچنین با اشاره به بخشی 
از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکایی ها 
همواره می خواهند طــرز فکر و عقاید خود را به دیگر 
کشورها تحمیل کنند، گفتند: اینکه شما این واقعیت 
را تصدیق می کنید، خوب است و این را هم بدانید که 
آمریکایی ها در تحمیل دیدگاه های خود به هیچ حدی 

قانع نیستند.
در این دیــدار که آقــای روحانــی رئیس جمهور 
کشــورمان هم حضور داشت، آقای شینزو آبه با اشاره 
به مذاکــرات خود در تهران ابــراز امیدواری کرد این 
گفتگوها زمینه  گسترش بیشــتر همکاری ها را فراهم 

کند.
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حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:خبــــر

پیگیری ها برای تکمیل راه آهن تهران - همدان
مدیران برای به نتیجه رساندن 41 پروژه ملی استان همدان تالش کنند

هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: 41 پروژه ملی برای استان همدان مصوب 
شده که با تالش مدیران برای اجرای آن توسعه 
زیرساخت های تولید و پیشرفت و تحول منطقه 

را شاهد خواهیم بود.
حمیدرضا حاجی بابایی در جلســه شــورای اداری 
قهاوند با قدردانی از پیگیری های امام جمعه قهاوند و 
بیان اینکه پیشــرفت کارها و پروژه ها در قهاوند بسیار 
خوب اســت، تأکید کرد: باید پروژه هــا را به گونه ای 
پیگیــری کنیم که زیربنایی و اساســی پیش بروند و 
در این خصوص باید مدیران سرچشــمه فعالیت ها را 
پیــدا کنند؛ چراکه با اعتبارات قطره چکانی و مقطعی 

نمی توان شاهد تحول و توسعه بود.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه با استاندار همدان مکاتبه کرده ام که اگر 41 
پروژه ملی را پیگیری و به نتیجه برسانیم شاهد توسعه 
زیرساخت های تولید و پیشرفت و تحول در مؤلفه های 
فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی استان همدان خواهیم 
بود، گفت: دو پروژه راهبردی و زیرســاختی راه آهن 
تهران - همدان و اتوبان تهران - همدان نقش اساسی 

در تحول و پیشرفت همدان ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه این دو پروژه با سختی های زیادی 
پیگیری و مصوب شــد و به جرات می توان گفت برای 
کیلومتــر، کیلومتر هریک از ایــن دو پروژه خون دلها 

خورده شده اســت، گفت: در مجلس ششم پروژه راه 
آهن همدان مصوب شــد اما متأسفانه مسیر آن تغییر 
کرد و از همدان منحرف شد اما در سال 1383 با سفر 
مقام معظم رهبری به همــدان مجدد راه آهن مطرح 

و مصوب شد.
* راه آهــن تهران - همــدان هنوز تکمیل 

نیست
حاجی بابایی با اشــاره به مشــکالتی که بعدها در 
مســیر گنجاندن این پــروژه در ردیف پروژه های ملی 
پیش آمــد و ســنگ اندازی های زیــادی که صورت 
گرفت، گفت: عنوان می شــد راه آهن تهران به همدان 
توجیــه فنی و اقتصادی ندارد اما بــا پیگیری فراوان، 
چهــار مرتبه این طرح را به ســازمان برنامه بردیم که 
در نهایت اردیبهشت ســال 1384 به عنوان طرح دو 
فوریتی مطرح و در صحن علنی مجلس مصوب شد و 
از آنجا که قانون شــده مدیران موظف به اجرای قانون 
هستند و پیگیری برای تکمیل نهایی آن در دستور کار 

است؛ چراکه هنوز این پروژه کامل نشده است.
وی در خصــوص اتوبان تهران به همدان نیز گفت: 
طرح اتوبان ساوه- همدان را مصوب کردیم و همزمان 
کار مطالعه اتوبان تهــران- همدان نیز مطالعه و ماده 
23 آن مصوب شــد کــه در زمــان کلنگ زنی پروژه 
دوخطه کردن ساوه به همدان؛ اتوبان تهران به همدان 
را مصوب و دوخطه ساوه همدان روی یک خط اتوبان 
انداخته شــد و با پیگیری مراحــل اجرایی تکمیل و 

بهره برداری شد.
* قطعه دوم راه آهن همدان-مالیر به مناقصه 

رفت
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی با تشــکر از پیگیری های استاندار همدان در 
خصوص اجرای 41 پروژه ملــی همدان بیان کرد: در 
جلسه با وزیر راه و شهرسازی 9 عنوان درخواست ارائه 
شد که از جمله آن اتصال قطعه دوم راه آهن همدان- 
مالیر با 25 میلیارد تومان اعتبار اســت که قرار بود تا 
15 خرداد به مناقصه برود که خوشــبختانه چند روز 

این موضوع عملیاتی شد.
وی به راه مراد بالغی نیز اشــاره کرد و گفت: این 
پروژه ســال 1387 مصوب و مقرر شد از کمیجان به 

فرمهیــن و درنهایت به همدان متصل شــود که برای 
بودجه امسال جلسه تشکیل و اتصال قهاوند به اتوبان 
نیز قانون شــد که 100 میلیارد تومان برای گشایش 

این راه نیاز است.
حاجی بابایی با تأکید بر اینکه در دنیای امروز راهها 
در مبحث توســعه حرف اول را می زنند، گفت: اجرای 
جاده مراد بالغی، جاده ســداکباتان، جــاده امامزاده 

محسن و جاده ابرو نیز قانون شده است.
وی اظهار کرد: به موازات پروژه های ملی پروژه های 
استانی از جمله استخرهای قهاوند و جورقان و فامنین 
و دسترســی های اینترنتــی روســتاهای فامنین نیز 

پیگیری می شود.
* همدان قطب منطقه شده است

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه بــا برنامه ریزی صورت گرفته در محورهای 
مواصالتی جاده ای و ریلی؛ همدان قطب منطقه شــده 
است و هرکس بخواهد به جنوب کشور برود ناگزیر از 
این محورها عبور می کنند، گفت: این اقدام در نهایت 

منجر به توسعه اقتصادی و تولید در منطقه می شود.
وی همچنیــن با بیان اینکه عملیــات اجرایی 10 
کیلومتر روکش جاده قهاوند به همدان شــروع شــده 
و همزمان بهســازی جاده های روســتایی نیز اجرایی 
می شــود، بیان کــرد: اگر بتوانیم رســالت خود را در 
راستای انجام وظیفه پیاده کنیم قیمت پیدا می کنیم 
و اگــر بتوانیم برنامه هــای عملیاتی را بــرای اجرای 
پروژه هــای عمرانی به نتیجه برســانیم می توانیم ادعا 

کنیم که خدمتی به مردم ارائه شده است.
وی در ادامــه به جذب اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
تومان برای اجرای طرح هادی و بهسازی 35 روستا در 
شهرســتان همدان و 10 روستا در فامنین اشاره کرد 
و گفــت: به محض اولین ابالغ کــه متعلق به همدان 

خواهد بود کارها را به نتیجه می رسانیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه تنها درصورتی که درد مردم را 
احســاس کنیم می توانیم خدمتی در شــأن آنها ارائه 
دهیــم، گفــت: در همدان کارهای بزرگی در دســت 
اجراســت که از جمله آن ثبت جهانــی تپه هگمتانه 
و غارعلیصدر اســت که تحول عظیمی در پیشرفت و 

توسعه همدان ایجاد خواهد کرد.
وی به تصویب قطار شــهری همدان نیز اشاره کرد 
و گفت: با اجرای ایســتگاه قطار همدان در کنار پایانه 
همدان و اتصال قطار شــهری به آن، مردم همدان به 
سهولت ســفرهای درون و برون شهری خود را انجام 

می دهند.
حاجی بابایی با یادآوری اینکه ســال گذشــته 16 
پــروژه ملی برای اســتان همدان مصوب شــد که از 
جمله این پروژه های ملی بیمارســتان هزار تختخوابی 
همدان اســت، گفت: امیدواریم با اجرای آن و ساخت 
بیمارســتان جامع زنان خدمات ارزنده ای را درسطح 

منطقه ارائه دهیم.
وی از جملــه اقدامات ماندگار مؤثر برای همدان را 
تصویــب عنوان پایتخت تاریــخ و تمدن برای همدان 
و پــروژه منطقــه اقتصــادی مبتنی بــر فناوری های 
برتــر در همدان ذکــر کرد و گفت: تکنولــوژی و نانو 
تکنولوژی های برتر در همدان با فراز و فرودهای فراوان 
همراه است که با آغاز عملیات اجرایی منطقه اقتصادی 
مبتنی بر فناوری های برتر می توانیم تحول عظیمی در 

رونق تولید و اشتغال در همدان داشته باشیم.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: این پروژه با فناوری های برتر در یک هزار هکتار 

بین فامنین و قهاوند و همدان اجرایی خواهد شد.
حاجی بابایی به بازگشت 32 هزار میلیارد تومان از 
اعتبار شهرداری ها در قانون بودجه 97 و بازگشت آن 
به شــهرداری ها و دهیاری ها نیز اشاره کرد و گفت: از 
جمله موارد دیگر اجــرای دقیق قانون افزایش حقوق 
کارکنان شــاغل و بازنشسته است که در اجرای دقیق 

این قانون تخلف صورت گرفته است.
وی گفت: با امضای 152 نماینده خطاب به رئیس 
جمهور تصریح شــده که اجرای وارونه قانون منجر به 
ظلم بزرگی در حق کارکنان شاغل و بازنشسته ای که 
حقوق کمتر از 5 میلیون تومان دارند می شود که امروز 
شــنبه برای اصالحیه نهایی جلســه ای با نمایندگان 

دستگاه های اجرایی و نظارتی خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: دو میلیون و 200 نفر بازنشسته دولت 
باید با اجرای دقیق قانون افزایش حقوق و همسان سازی 

تغییر اساسی در زندگی خود را شاهد باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه مالیر:

تحقق 10 درصدی تعهد اشتغال مالیر 
در سال 98

سهم 5.9 میلیارد تومانی مالیر در کمک بالعوض در بخش کشاورزی
هماهنگی  معاون  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
امور عمرانی فرمانداری ویژه مالیر گفت: میزان 
تعهد اشــتغال این شهرســتان در سال جاری 
ســه هزار و 233 نفر پیش بینی شده است که 
از ابتدای امســال تاکنون 10 درصد از این تعهد 

محقق شده است.
حسین فارسی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
شهرســتان مالیر افزود: اینکه از ابتدای امسال تاکنون 
تنها 400 مورد شغل از میزان اشتغال پیش بینی شده 
این شهرســتان محقق شده اســت، مطلوب نیست و 

مدیران باید جدیت و تالش بیشتری داشته باشند.
وی بیشترین آمار اشتغال را مرتبط با دستگاه های 
اجرایــی همچون میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 
دانســت و تأکید کرد: با پیگیری مدیران، آمار اشتغال 

مالیر طی ماه های آینده باید افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه مالیر 
با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال گذشته وضعیت 
جذب تســهیالت اشــتغالزایی مالیر رقمی حدود 38 
میلیارد ریال بود و رضایت بخش نبود، گفت: با همت 
مدیران دستگاه های اجرایی و رؤسای بانک ها، این رقم 
به حدود 440 میلیارد ریال رسید که رتبه مالیر را در 

سطح استان ارتقا داد.
فارســی بــا تأکید بر اینکــه این جدیــت باید در 

رونــد ایجاد اشــتغال نیز ادامه پیدا کنــد، بیان کرد: 
در حال حاضر روند جذب تســهیالت اشــتغالزایی در 
این شهرســتان خوب اســت و تاکنون 440 میلیارد 
ریال تســهیالت برای 284 طرح اشــتغالزایی در این 
شهرستان پرداخت شده است که زمینه اشتغال برای 

869 نفر را ایجاد کرده است.
وی در ادامــه مغایــرت در ارائــه آمار اشــتغال و 
تسهیالت اشــتغالزایی را ناشی از نبود هماهنگی بین 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ســایر دستگاه های 
اجرایــی و بانک ها دانســت و افــزود: هماهنگی بین 
دستگاه ها و بانک ها باید تقویت شود و هر چه سریع تر 
طرح های در دست بررســی برای پرداخت تسهیالت 

مشخص شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه مالیر 
ادامــه داد: هــم اکنون 125 طــرح در صف پرداخت 
تســهیالت اشــتغالزایی اســت و باید تعیین تکلیف 
شــوند که در این راســتا اداره میراث فرهنگی با 23 
طرح، جهاد کشــاورزی با 75 طرح و اداره صمت این 
شهرســتان با 21 طرح بیشترین میزان این طرح ها را 

دارند.
فارســی تأکید کــرد: با توجه به اینکه تســهیالت 
پرداختی برای ایجاد اشتغال شناور است و دستگاه های 
حمایتــی در جذب این اعتبارات تأثیرگذار هســتند، 
مدیران دســتگاه های اجرایی باید در جذب سریع این 

تسهیالت تالش کنند و اجازه دهند اعتبارات ملی وارد 
شهرستان شود.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در جذب تســهیالت 
اشــتغالزایی هیچ تعللی جایز نیست، اظهار کرد: عالوه 
بر راســتی آزمایی طرح هــای اشــتغالزایی، مدیران و 
بانک های عامل برای آسان سازی پرداخت تسهیالت و 

پرداخت به موقع آن تالش کنند.
* ســهم 5.9 میلیارد تومانی مالیر در کمک 

بالعوض در بخش کشاورزی
معــاون هماهنگی امور عمرانــی فرمانداری مالیر 
همچنین در جمع دهیاران شهرستان مالیر با اشاره به 
جلسه چند روز گذشته در استان همدان، گفت: 162 
میلیارد تومان کمک بالعوض در بخش کشــاورزی به 

استان تخصیص داده  شده است.
حســین فارســی افزود: از این مبلغ 50 درصد آن 
محقق شــده و از مبلغ محقق شده 5.9 میلیارد تومان 

سهم شهرستان مالیر است.
وی ادامه داد: 152میلیارد تومان تســهیالت ارزان 
 قیمت نیز برای استان دیده  شده که 12میلیارد تومان 
هم از این تســهیالت برای شهرســتان مالیر در نظر 

گرفته  شده است.
معاون امور عمرانــی فرمانداری مالیــر تأکید کرد: 
دهیاران نظارت بیشــتری برساخت و سازهای روستایی 
داشته باشند و تالش شود تا سیما، منظر و بافت سنتی 
روستا به ویژه روستاهایی که هدف گردشگری هستند به 

هم نخورد.

شهرستان

مدیر اوقاف و امور خیریه تویسرکان 
معرفی شد

هگمتانه، گروه شهرســتان: بــا تقدیر از 
زحمات سه ساله نوروزی مدیر سابق اوقاف و 
امور خیریه تویسرکان، مهدی محمدظاهری به 

عنوان مدیر این اداره معرفی شد.
مدیر سابق اداره اوقاف و امور خیریه تویسرکان 
با اشــاره به اینکه اداره اوقاف تویســرکان در اکثر 
مباحث فرهنگــی آزمونه بوده از بازســازی، به روز 
شــدن و تعمیر بقــاع متبرکه این شهرســتان در 
دوره مســؤولیت خود خبر داد و گفت: اداره اوقاف 
تویسرکان در برنامه قرآنی در استان جایگاه ویژه ای 
دارد؛ به طوری که ســهمیه ســه هزار نفری اوقاف 
در طرح تربیت حافظان قرآن کریم در ســه ســال 

گذشته محقق شد.
حمیدرضــا نوروزی با اشــاره بــه اعزام 130 
نفــر در قالب طرح زائران حرم رضوی به مشــهد 
مقدس، توزیــع یک هزار و 500 ســبد کاال بین 
فقرا و توزیع 500 بســته  مهر تحصیلی افزود: در 
راســتای تکریم ارباب رجوع استعالمات در اداره 
اوقاف و امور خیریه تویسرکان کمتر از دو ساعت 

می شود. انجام 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان نیز با اشاره 

بــه اینکه نزدیک 400 رقبه در تویســرکان داریم، 
گفت: اکثر این ملک ها کشاورزی است یا مغازه هایی 
اســت که ســرقفلی آن ها نباید واگذار می شد که 

واگذار شده است.
حجت االســالم محمــد کارونــد تأکیدکرد: 
را در شهرســتان  موقوفه  نیــت  بخواهیم  اگــر 
توســعه دهیم بایــد برای این امــر فرصت های 
ســرمایه گذاری را در تویســرکان بــا جدیــت 

کنیم. پیگیری 
وی با اشــاره به اینکه سه پرونده حقوقی داریم 
که اهمیت ویــژه دارد، افزود: یکی از این موقوفه ها 
مسجدی در وســط بازار تویسرکان هست که برای 

احیای آن نیاز به مساعدت داریم.
گفت:  هم  تویســرکان  فرمانداری  سرپرســت 
اینکــه مبنای انتخاب مدیر اوقــاف و امور خیریه 
قابل  بر بومی پروری گذاشــته شده،  تویســرکان 

است. تقدیر 
ســید رســول حســینی از مدیر جدید اوقاف 
تویسرکان آماده ســازی بانک اطالعات اولیه اوقاف 
را خواســت و بیــان کرد: ما در خدمــت مجموعه 

شهرستان هستیم.

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیر وعده داد

96 کیلومتر از راه های مالیر تا 1400 آسفالت می شود
حذف 10 نقطه حادثه خیز مالیر طی 3 سال آینده

راهداری  مدیر  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
و حمل و نقل جاده ای مالیر گفت: در ســند 
روکش  شهرســتان  این  توســعه  راهبردی 
از راه هــای فرعی و  آســفالت 96 کیلومتر 
روستایی تا ســال 1400 با اعتبار 25 میلیارد 

ریال برنامه ریزی شده است.
سیداســماعیل صفوی زاده بیان کرد: طبق سند 
توســعه مالیر از امسال تا سال 1400 هر سال باید 
روکش آســفالت 32 کیلومتــر از راه های فرعی و 

روستایی این شهرستان انجام شود.
وی افزود: بر اساس این ســند، نوسازی ناوگان 
حمل و نقل این شهرســتان با اعتبــار 45 میلیارد 
ریــال و اصالح نقاط حادثه خیز با 18 میلیارد ریال 

در نظر گرفته شده است.
مدیر راهــداری و حمل و نقل جــاده ای مالیر 
توســعه راهدارخانه ها را از دیگر اهداف این ســند 
برشمرد و ادامه داد: احداث راهدارخانه آورزمان مرز 
بین مالیر و نهاوند واقع در ُعشــوند در این ســند 
تدوین و 25 میلیــارد ریال اعتبار برای مالیر و 25 

میلیارد ریال برای نهاوند تعیین شده است.
صفوی زاده ایجاد مجتمع های بین راهی را یکی 
از ظرفیت هــای مالیر عنوان کــرد و گفت: در حال 
حاضر از 30 مجتمع خدماتی و بین راهی اســتان، 
هشــت مجتمع در این شهرســتان فعال است که 
چهار مجتمع دیگر نیز با پیشــرفت فیزیکی باالی 

90 درصد در دست احداث است.
وی مجتمع اسالمشــهر آق گل بــا بیش از 10 
میلیارد ریــال اعتبار، مجتمع رهســپار آورزمان با 
حــدود 70 میلیارد ریال ســرمایه گذاری، مجتمع 
ایران زمیــن با بیش از 50 میلیــارد ریال اعتبار و 
مجتمع طلوع روستای حسین آباد شاملو با بیش از 
30 میلیــارد ریال اعتبار را چهار مجتمع خدماتی و 

رفاهی بین راهی در دست اجرا عنوان کرد.
مدیر راهــداری و حمل و نقل جــاده ای مالیر 
گفت: در ســند راهبردی توســعه مالیر همچنین 
حذف و اصالح نقاط پرتصادف و حادثه خیز در این 
شهرســتان تعریف شده است که طبق این سند در 
سال جاری دو نقطه، ســال 99 چهار نقطه و سال 

1400 چهار نقطه حادثه خیز باید اصالح شود.
صفوی زاده عمر ماشــین آالت این شهرستان را 
باالی 50 ســال عنوان و بیان کرد: نوسازی ماشین 
آالت در سال جاری یکی از اولویت های ما در حوزه 

راهداری است که در صدد جذب بیل، بابَکت و لودر 
تا سال 1400 هستیم.

وی یادآور شد: از ابتدای فروردین امسال تاکنون 
13 هزار و 713 مترمربع روکش آســفالت در محور 
مالیــر به توره انجام و اعتباری حدود 18 میلیارد و 
430 میلیــون ریال برای این طــرح در نظر گرفته 
شده اســت که برای روکش آسفالت مسیر برگشت 

این محور نیز نیاز به اعتبار داریم.
صفوی زاده با اشــاره به هزینه کرد یک میلیارد 
و 390 میلیــون ریال اعتبار بــرای احداث هندریل 
پل زنگنه ســفلی و 400 میلیون ریال برای تعمیر 
پل گنجاب گفت: در مجمــوع یک میلیارد و 290 
میلیون ریال اعتبار برای تعمیر و بازســازی پل های 
این شهرســتان اختصاص یافته است که با توجه به 
تخریب 99 پل در ســیالب اخیــر این اعتبار ناچیز 

است.
وی احداث و بازســازی پل های روســتایی، رفع 
نقاط حادثه خیز در روستای جوزان با 500 میلیون 
ریال اعتبار، تکمیل لکه گیری محور مالیر به همدان 
و مالیر به توره، نصب دو هزار و 600 عدد شب رنگ 
در گاردریل ها، خط کشــی 27 کیلومتر از مسیرها، 
شــانه سازی 99 روستا، نصب 58 شاخه گاردریل و 
دو هزار و 200 عدد تابلوهــای اخطاری را از دیگر 

اقدامات امسال برشمرد.
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای همــدان نیز بیان کرد: 106 نقطه حادثه خیز 
در این استان شناسایی شده است که از این تعداد 15 
نقطه حادثه خیز و پرتصادف در شهرستان مالیر است 

که تاکنون چهار نقطه حادثه خیز اصالح شده است.
حمیــد پرورشــی خــرم ادامــه داد: 11 نقطه 
حادثه خیز دیگر در این شهرستان باقی مانده است 
که در ســند راهبردی توسعه مالیر باید تا سه سال 

آینده اصالح شود.
وی افزود: در ســیالب اخیر بــا توجه به بارش 
شــدید برف و بــاران در چهار شهرســتان جنوبی 
اســتان، 147 کیلومتر راه در مالیر به صورت جزئی 

خسارت دید.
معــاون راهداری اداره راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای همــدان رفع چاله هــا در راه های اصلی و 
فرعی را از دیگر اولویت ها برشمرد و ادامه داد: برای 
رنگ آمیزی و خط کشی محورها برنامه ریزی و رنگ 

مورد نیاز خریداری شده است.

فرماندار رزن:

انسداد 637 حلقه چاه غیرمجاز 
در شهرستان رزن

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار رزن با 
بیان اینکه از ابتدای ســال 93 تاکنون 637 
حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان مسدود 
شده است، گفت: هدف از انسداد چاه های غیر 

مجاز حفظ منابع آب زیر زمینی است.
ســید رضا سالمتی در شــورای حفاظت از منابع 
آب شهرســتان رزن با اشاره به اینکه شهرستان رزن 
حائز رتبه نخست اســتان همدان در خصوص نصب 
کنتور های هوشمند اســت، اظهار کرد: 478 دستگاه 
کنتور هوشمند برای جلوگیری از بهره برداری های غیر 

مجاز منابع آب زیر زمینی در رزن نصب شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال 93 تاکنون 
637 حلقــه چاه غیــر مجاز در شهرســان رزن 
مســدود شده اســت، اظهار کرد: این اقدام 123 
میلیــون مترمکعب در مصــرف آب صرفه جویی 

شده است.
ســالمتی عمق چاه های مســدود شــده را 47 
کیلومتر عنوان کرد و افزود: 49 درصد صرفه جویی 

آب استان همدان متعلق به شهرستان رزن است.
ســالمتی گفت: شهرســتان رزن رتبه نخست 
استان را در سرانه ایجاد اشــتغال روستایی دارد و 
باید اقتصاد روستایی را هدفمند کرده و وابستگی به 

آب را در بحث اشتغال کاهش دهیم.
فرماندار رزن نســبت به جایگزین کشــت های 
کم آب بر مثل زعفــران تأکید کرد و گفت: باید در 
راســتای آگاهی و آموزش کشــاورزان برای کشت 

محصوالت کم آب بر اقدام شود.
سالمتی همچنین با بیان اینکه سال گذشته در 
بخش کشاورزی هفت میلیون لیتر سوخت نسبت به 
سال 96 صرفه جویی شد، عنوان کرد: برای حفاظت 
از منابع آب های زیر زمینی با تدبیر و جدیت تمام، 

با چاه های غیر مجاز برخورد خواهیم کرد.
مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان:

مانور بزرگ اطفای حریق در جنگل ها و مراتع استان همدان برگزار شد
هگمتانه، گروه رویداد: مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان همدان از برگزاری مانور 
بزرگ اطفای حریق با مشارکت جهاد کشاورزی 
و محیط زیست رزن، شهردای و شورای اسالمی 
شهر کرفس و یگان حفاظت منابع طبیعی استان 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان، 
اسفندیار خزایی خاطرنشان کرد:  برگزاری مانور اطفای 
حریق روز چهارشــنبه گذشته ساعت 30 و 11دقیقه 
پس از انجــام هماهنگی های الزم با عوامل اجرایی در 

مراتع شهر کرفس شهرستان رزن برگزار شد.
وی گفــت:  برخی مســؤوالن دســتگاه اجرایی از 
جلمــه مدیر جهاد کشــاورزی و کارشناســان محیط 
زیســت شهرســتان رزن، اعضای شــورای اسالمی و 
شهردار شــهر کرفس، فرماندهی یگان حفاظت منابع 
طبیعی، به همراه کارکنان و کارشناسان یگان حفاظت 
ادارات منابع طبیعی شهرســتانهای همدان، فامنین، 
کبودراهنگ، بهار وتعدادی از اهالی و کشــاورزان این 

شهر در این مانور حضور داشتند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
هدف از برگزاری مانور اطفــای حریق را ارتقای توان 
مدیریتی و عملیاتی ســایر دســتگاه های مسؤول در 
زمان بروز حریق در جنگل ها و مراتع اســتان دانست 

و تصریح کرد: آموزش و اتخاذ اقدامات مناسب فردی 
و گروهی هنگام حریق در عرصه های منابع طبیعی از 

دیگر اهداف این مانور است.
وی گفــت: بــا توجه به ارزشــهای باالی زیســت 
محیطی و اهمیت بی شمار منابع طبیعی در حفظ آ ب 
و خاک، دیدگاه مسؤوالن به منابع طبیعی باید نگاهی 

جامع نگر باشد.
خزایــی افزود: یکــی از اقدامات خوبــی که منابع 
طبیعــی اســتان انجــام داده جلب مشــارکت های 
مردمی و اســتفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، 

شهرداری ها، آتش نشانی، محیط زیست و سایر اقشار 
مردم در زمینه حفاظت از منابع طبیعی است.

وی در ادامــه هدف از برگزاری این مانور را ارتقای 
آگاهی های عمومی و افزایش دانش و کارایی و استفاده 
از ظرفیت های سایر دســتگاه های مسؤول برای مهار 

آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی دانست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح 
کــرد:  مانــور اطفای حریق در راســتای ســاماندهی 
و آموزش هــای الزم بــرای روســتاییان، دهیــاران و 
تشــکل های مردم نهاد برای مســاعدت هر چه بیشتر 

با یگان حفاظت منابع طبیعی در زمان بروز حریق در 
اراضی ملی در منطقه انجام شد.

خزایــی بــا تأکید بر موضــوع حفظ و حراســت 
از عرصه هــای منابع ملی اســتان به عنــوان یکی از 
محورهای این مانور اشاره و عنوان کرد: انجام فعالیت 
و تدابیر پیشگیرانه از وقوع حریق و نیز اهمیت مقابله 
با متخلفان در تعرض یــا تخریب اراضی ملی از دیگر 

وظایف و مسؤولیت های مهم منابع طبیعی است.
وی اظهار کرد:  کارشناســان یــگان حفاظت منابع 
طبیعی و آبخیزداری در این مانور به ارائه آموزش های 
الزم در خصوص چگونگی اطفای حریق در سطح مراتع 
و جنگل های اســتان پرداختند، همچنین آموزش های 
الزم در راســتای استفاده از تجهیزات اطفای حریق از 
قبیل دســتگاه های دمنده، آتش کــوب، فلکس بک، 
بیل، مخازن دخیره آب، البسه حریق و... در این مانور 

صورت گرفت.
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان در 
پایان بــه همکاری مردم و منابع طبیعی اشــاره کرد 
و گفــت: همین همکاری و مســاعدت مردم و تعامل 
منابع طبیعی با اقشــار مختلف مردم و دســتگاه های 
دولتــی در بحث فرهنگ ســازی و تحقق فرمان مقام 
معظم رهبری مبنی بر تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به 
معارف عمومی سبب کاهش چشمگیر حریق در سال 

گذشته در سطح استان شده است.
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سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان خبر داد:

امشب آغاز سم پاشی درختان شهر
رویداد: سرپرســت سازمان  گروه  هگمتانه، 
ســیما، منظر و فضای سبز شــهری شهرداری 
همدان گفت: عملیات سم پاشــی درختان شهر 
همدان با هــدف حفاظت از درختان، دفع آفات 
نباتی و مبــارزه با بیماری های گیاهی در معابر و 

بوستان های شهر امشب آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار هگمتانه بابک مهدی آزاد بیان کرد: 
عملیات سم پاشی درختان شهر همدان با هدف حفاظت 
از درختان، دفع آفات نباتی و مبارزه با بیماری های گیاهی 

در معابر و بوستان های شهر امشب آغاز می شود.
سرپرســت ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شــهری با بیان اینکه به منظور کنترل آفات، مبارزه با 

بیماری های گیاهی و حفظ و سالمت درختان هر ساله 
طرح سم پاشی درختان شــهر همدان انجام می شود، 
افزود: امســال نیز همانند سال های گذشته به منظور 
حفاظت از درختان و مبارزه با آفات نباتی با بهره گیری 
از تجارب کارشناسان عملیات سم پاشی درختان شهر 

از امروز 25 خرداد ماه آغاز می شود.
وی همچنین عنوان کرد: این سازمان با استفاده از 
دستگاه های پیشرفته سم پاشی توربوالینر و استفاده از 
روش های نویــن دفع آفات از جمله تله های فرمونی و 
کارت زرد چســب دار جهت کنترل و ردیابی آفات در 

این راستا عملیات مدیریت آفات را انجام خواهد داد.
مهدی آزاد با اعالم اینکه ســموم مورد اســتفاده 

مورد تأیید سازمان حفظ نباتات کشور بوده و حداقل 
آلودگی زیست  محیطی با بیشترین تأثیر و پایداری را 
دارد، افزود: عملیات سم پاشی در یک نوبت و از ساعت 
23 تا 6 صبــح از 25 خرداد ماه بــه مدت هفت روز 

انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه رشــد و نمــو گیاهان تحت 
تأثیــر عوامل محدودکننده مانند آفات قرار می گیرد و 
این آفات سبب آسیب و خشکیدگی گیاهان می شود، 
اظهار کرد: در این طرح از سمومی استفاده می شود که 
ضمن از بین بردن انواع آفات، کمترین خســارت را به 
محیط زیست وارد کند چرا که سالمت شهروندان در 

اولویت برنامه کاری این سازمان قرار دارد.

سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 
از شهروندان خواست هنگام انجام عملیات سم پاشی، 
پنجره های مشــرف به معابر را بسته نگه دارند و برای 
چند ســاعت از حضور در محل های سم پاشــی شده 

خودداری کنند.
مهدی آزاد در ادامه با اشاره به اهمیت فضای سبز 
شــهری اضافه کرد: برنامه سم پاشــی درختان طبق 
مسیرهای از قبل مشخص شــده انجام خواهد گرفت 
و چنانچه شــهروندان درخواســتی مبنی بر سم پاشی 
درختان حاشــیه معابر داشته باشــند باید مراتب را با 
شــماره تلفن6 - 38214925 به اطالع همکاران در 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برسانند.

بابــک مهــدی آزاد بــا قدردانــی از همــکاری 
شهروندان توصیه کرد: شــهروندان برای جلوگیری از 
مســمومیت های احتمالی، مراقبت های الزم را اتخاذ 
کرده و از پارک کردن وسایل نقلیه به ویژه خودروهای 
حاوی مــواد خوراکــی در حاشــیه خیابان ها هنگام 

عملیات سم پاشی خودداری کنند.
گفتنی اســت سم پاشــی درختان علیه آفات نباتی 
صورت می گیرد و کنترل و دفع حشرات مزاحم از قبیل 
مگس، پشــه ها و... که غالباً به دلیل گرم شــدن هوا و 
آلودگی محیط زیست رشــد جمعیتی فزاینده دارند در 
حوزه کاری این ســازمان قرار ندارد و تأثیرگذاری سموم 

استفاده شده پس از 10 روز مشخص می شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان خبر داد:

اشتغالزایی 11 هزار نفری در همدان توسط انجمن انبوه سازان مسکن
هگمتانه، گروه رویــداد: رئیس هیأت مدیره 
انجمن انبوه سازان مســکن و ساختمان استان 
استان  مسکن  انبوه سازان  انجمن  گفت:  همدان 
همدان با تعداد 632 عضو فعال و با ســرمایه ای 
بیش از پنج هزار میلیارد تومان در حال احداث 
ساختمان وابســته در استان است که طی سال 
گذشته 11 هزار شغل در شهر همدان ایجاد شده 

است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، محمدصادق پارسامهر در 
نشست هیأت مدیره و بازرسین انجمن انبوه سازان مسکن 
و ساختمان استان همدان که به منظور بیان دغدغه ها و 
بررسی مسائل و مشــکالت این صنف، با نماینده مردم 
همدان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، اظهار کرد: 
انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان دارای 632 عضو 
فعال است که با سرمایه ای بیش از 5 هزار میلیارد تومان 

در حال احداث ساختمان وابسته در استان است.
وی تعداد پروانه های ساختمانی اخذ شده در همدان 
را 846 فقره اعالم کرد و افزود: زیربنای کل صادر شــده 
بیش از 700 هزار مترمربع است که تعداد کل واحدهای 
ساخته شــده 4 هزار و 18 مورد شــامل 3 هزار و 803 

واحد مسکونی، 166 واحد تجاری و 49 واحد اداری است.
پارسامهر تعداد پارکینگ ایجاد شده را 4 هزار و 545 
واحد عنوان و ابراز کرد: بیش از 104 میلیارد تومان مبلغ 

پرداختی به شهرداری های چهارگانه همدان است.
پارسامهر با اعالم این مطلب که طی سال گذشته موفق 
به ایجاد اشــتغال برای 11 هزار نفر در این حوزه شــدیم، 
عنوان کرد: برابر اعالم وزارت راه و شهرسازی با ایجاد هر 65 

مترمربع احداث بنا یک اشتغال ایجاد می شود.
وی با اشاره به اهمیت و ارزش این میزان اشتغالزایی، 
تصریح کرد: ارزش این تعداد اشــتغال، زمانی مشخص 
می شــود که بدانیم دولت برای ایجاد شغل برای هر نفر 

باید یک صد میلیون تومان هزینه کند.
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان در ادامه 
بیان کرد: از سوی دیگر برای احداث مقدار زیربنای 713 
هزار و 538 مترمربع، حداقل در سال جاری مبلغی افزون 
بر یــک هزار و 700 میلیارد تومان ســرمایه در گردش 

ساختمان در شهر همدان است.
پارسامهر صنعت ساختمان را موتور پیشران اقتصاد 
استان عنوان کرد و گفت: با رونق این صنعت حداقل 250 

صنف فعال و پویا می شود.

وی تصریح کرد: حق بیمه تعداد افراد شــاغل به طور 
یکجا و در ابتدای کار به تأمین اجتماعی پرداخت شــده 

است.
این مســؤول در ادامه سخنانش به برخی دغدغه ها و 
خواسته های انجمن انبوه ســازان اشاره کرد و گفت: این 
انجمن خواستار مالقاتی با اســتاندار همدان برای بیان 
مسائل و مشکالت اســت که علیرغم چندین بار تالش 

تاکنون موفق به مالقات نشدیم.
پارسامهر با اشاره به مسائل و مشکالتی که با سازمان 
نظام مهندسی وجود دارد، بیان کرد: ارتفاع داخلی طبقات 
بسیار کم شــده است و ارتفاعی که شــهرداری تعیین 
می کند 3 متر و 20 سانتی متر است که در نهایت 2 متر 

و 55 سانتی متر می شود.
پارسامهر در این خصوص عنوان کرد: این ارتفاع مفید 
بسیار کم شده و شادابی را از خانواده ها می گیرد که این 
موضوع باید در کمیسیون ماده 5 بازنگری شود و حداقل 

به 3 و نیم متر برسد.
پارســامهر با اشــاره به اینکه وجه دفترچه ملکی که 
سازمان نظام مهندسی می گیرد مبلغ بسیار زیادی است، 
عنوان کرد: در صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری 

معضل داریم که این موضوع باید تســهیل و روان سازی 
شود و اخذ پایان کار تسهیل شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این جلســه، با بیان این مطلب که گران شدن مسکن در 
همدان را معضل نمی دانم و بلکه آن را مثبت می شــمارم، 
عنوان کرد: این امر نشان دهنده این است که همدان به یک 

موقعیت برتر دست یافته است و در کشور مطرح است.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه 46 پروژه ملی 
را قرار است در همدان اجرا کنیم، ابراز کرد: این پروژه ها 

شامل راه آهن برقی، تراموا و... است.
وی در ادامه به کالن شــهر شدن همدان اشاره کرد و 
گفت: برخی به دلیل منافع خودشان با کالن شهر شدن 

همدان مخالفت می کنند و برای خودشان کار می کنند.
وی تصریــح کرد: اســتان های غرب کشــور افتخار 

می کنند که به همدان مهاجرت کنند.
حاجی بابایــی با بیان این مطلب که جمعیت شــهر 
همدان بیش از 700 هزار نفر است، عنوان کرد: مصوبه ای 
در شــورای تأمین اســتان به تصویب رسیده است که 
ممیزی مسکن و نفوس شــهر همدان گردآوری شود و 

به زودی میزان جمعیت و ساختمان مشخص می شود.

این مسؤول با اشاره به ایجاد حاشیه نشینی ها و ساخت 
و سازها در اطراف شهر همدان گفت: شهر گسترده جلو 
می رود و ســا ختمان سازی در همدان به سرعت صورت 

می گیرد.
نماینده مــردم همدان در خانه ملــت تصریح کرد: 
محدوده شــهر همدان 20 سال قبل، 7 هزار و 200 متر 
تعریف شــده در حالی که مسؤوالن آن را 5 هزار و 700 

متر تعیین کردند و این به ضرر همدان است.
حاجی بابایی با اعالم اینکه همدان یک شهر مهاجرپذیر 

در غرب کشور است، اظهار کرد: حاشیه نشینی در همدان 
اصالح نمی شود مگر از طریق کالن شهر شدن همدان.

وی خواستار کمک انبوه سازان برای تعیین محدوده و 
موقعیت شهر همدان، میزان جمعیت آن و ساختمان ها 
شــد و گفت: زمانی که وضعیت شفاف باشد کار شما راه 

می افتد.
حاجی بابایی عنوان کرد: زیر پوســت شهر خبرهایی 
اســت، برج می زنند و ســپس معلوم می شود برج به نام 

کسانی است که با انتخاب مردم به جایی رسیدند.

خبــر همدان

برنامه سم پاشی درختان و درختچه های فضای سبز
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بلوارفرشچیان-بلوارارم-حاشیهبلوارارم-بلوارکوالب-پارکارم-پارکسروقامتان-پارکمیرسیدعلییکجنوبی
وبلوارپرستار

بلوارصنعتی-بلوارشهیدچمران-بلوارالله-بلوارصدر-بلوارشاهد-بلوارجعفرطیار-بلوارشهیدچیتدوشرقی
سازیان-سیمتریبنیهاشم-بلوارشهیدمفتح-بلوارصدف-پارکشقایق-اطرافپارکشیرسنگی

پارکسهشمالی آزادگان- پارک امام- یادگار بلوار المللی- بین نمایشگاه روبروی فرهنگیان- گوش سه بسیج- بلوار
شهدایخضر-فازیکودوشهروند

شهیدچهارشمالی بلوار باهنر- شهید حاشیه پارکسعدی- استقالل- بلوار معلم- میدان باباطاهر- بلوار آزادی- بلوار
بهنامجو-میداندانشآموز-بلواردانشآموز-پارکحافظوپارکعرفان

98/3/26

–یکمرکزی استانداری مقابل و بعثت -بلوار فهمیده شهید روشن-نواری احمدی شهید بلوار شهرداری- آپارتمانهای
سعیدیهجنوبیوفضایسبزنواریحاشیه-بلوارغنیزادیانوبلوارکاجوقبا-پارکسپیده-پارکمردم

بلوارهایشهرکشهیدبهشتی-بلوارنهدی-بلوارشهرکامیرکبیر-بلواراعتمادیهشرقی-بلواربهارستان-دومرکزی
سهگوشبیهقیوبلوارشهیدمطهری

بلوارموسوی-بلواربهشت-پارکبهشت-نواریصنعت-میدانامامحسین)ع(–پارکشهیدحقگویان-بلوارسهجنوبی
جوالن-سهگوشمشت-میدانهکمتانه-پارکایثار-بلوارنظربیک

بلوارآیتالهنجفی-ارتشوشهرکالوند-بلوارجانبازان-بلواررجایی-بلوارآزادگان-بلوارسیدجمالوچهارجنوبی
بلوارمیرسیدعلیهمدانی
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یکشمالی
شهید بلوار حسینی- شاه شهید بلوار مدرس- شهید پارک مدرس- شهید شهرک بلوارهای نارون- پارک
و شریعتی خیابان رشید- خواجه بلوار چهار- منطقه شهرداری پشت دستگاه- محوطهششصد - بهادربیگی

خیابانمهدیه-آیتاهللکاشانیوحاشیهآیتاهللکاشانی

بلوارفاطمیه-بلوارفرهنگ-بلوارخرمرودی-بلوارشهیدرنجبران-بلواراعتمادیه-بلوارپردیس-بلوارشهیددوغربی
عباسدوران-سهگوشهایآرام-خیابانآیتاهللطالقانی-خیابان15فروردین-بلوارشهیدمدنی

بزرگراهامام-کویرضا-بلواردانشگاهآزاد-بلوارتوحید-بلوارنبوت-بلوارکوثر-پارکولیعصر-پارکشهیدمدنیسهشرقی

انتظامیوبلوارستارچهارمرکزی باباطاهر-بلوارعلویان-بلوارالوند-بلوارزینبیه-بلوارفلسطین-بلوارنیروی میدان
ابراهیمی
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خیابانیکشمالی نفت- پارکرضوان-سعیدیهشمالی-جنبشرکت متریشکریه- بلوارهایسی زمانی–  بلوارشهید
میرزادهعشقی-خیابانبوعلی

حاشیهدو
حاشیهی:بلوارشهیدمطهری-خیابانصدفوبلوارصدر-18متریبرزگروکوچههایاطراف-حاشیهتپهحاج
عنایت-حاشیهسنگشیروکوچههایاطراف-بلوارجعفرطیار-بلوارسیمتریبنیهاشموکوچههایاطراف-

حاشیهشاهد-بلوارچمرانوکوچههایاطراف-18متریصادقیهوکوچههایاطراف

بلواربدیعالزمان-سهگوشالوند-بلوارانقالب-حاشیهبلوارملت-بلوارملت-بلوارخوزستان-سهگوشسهغربی
شهیدخضریان-پارکجگریان-پلهوایی

حاشیهی:خیاباناصلیباباطاهر-فرعیباباطاهر-علویان-بلوارالوندوزینبیهحاشیهچهار

98/3/29

متریحاشیهیک شاهحسینی-سی بیگی-شهید بهادر بلوارشهیدان کاشانی- آیتاهلل و رشید خواجه بلوار حاشیهی:
شکریه-18متریشکریهوباغچههایاطراف-خیابانمیرزادهعشقی-پاستوروورزش

حاشیهدو
حاشیهی:سیمتریفرهنگوکوچههایاطراف–خیابانعارفقزوینی-گلزار-خیابانآرام--بلوارخرمرودی-
باغچههایاطراف--کوچمشکیوکوچههایاطراف-18متریعمرانومیالد-18متری و سیمتریعمار

ذوالفقاروکوچههایاطراف

وحاشیهسه مدنی شهرک -6 تا 1 سعدی های کوچه رضا- کوی اندیشه- شهرک فرعی و  اصلی های کوچه حاشیهی:
کوچههایمحدودهشهرکشهیدمدنی

حاشیهی:بلوارفلسطین-بلوارنیرویانتظامی-بلوارشهیدستارابراهیمی-بلوارغبار-جانبازان-18متریحاشیهچهار
سلحشور-بلوارشهیدرجایی-بلوارآزادگان
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حاشیهی:خیابانبوعلیازمیدانامام)ره(تاانتهایبلوارمصیبمجیدیوبینالنهرین-بلواربعثتوباغچههایحاشیهیک
اطراف-خیابانجوادیه-شهیدحقگویان-سلمانوسینا-زمانی

حاشیهدو
احمد- نایب محدوه حاجشمسعلی- محدودهحصار فرعیشهرک- و اصلی های کوچه و بهشتی شهرکشهید
شهرکامیرکبیروکوچههایفرعی-بلواراعتمادیهشرقی-بلواربهارستانومحدودهآن-خیابانآزادیوکوچه

هایاطراف-18متریسلحشورومحدودهشهرکشهیدچمران

بلوارخوزستان-حاشیهسه بلوارملت- انقالب- بلوار الزمان- بلواربدیع بلواربسیج-حاشیهتعویضپالک- حاشیهی:
بلوارشهیدخضریانوکوچههایاطراف-خیاباناراک-صنعت

حاشیهی:بلوارسیدجمال-بلوارارتش-شهرکالوند-شهرکفرهنگیانحاشیهچهار

98/3/31

حاشیهی:شهرکشهیدمدرسوکلیهخیابانهایاصلیوفرعیوحاشیهبلوارآزادگان-میدانشهیدمدرستاحاشیهیک
امامزادهعبداهلل

خیابانشهدا-بوعلیتامیدانبیمه-بلوارشهیدمدنیوکوچههایاطراف-بلوارآیتاهللطالقانیوکوچههایحاشیهدو
اطراف-15فروردینوکوچههایاطراف

بلواربهشت-کوچههایمحدودهحاشیهسه اطراف- وکوچههای الغدیر بلوار محدودهزمینشهری-کوچههایخضر-
خیابانرازی-بلوارجعفرطیار-خیابانقلیانی

حاشیهی:خیابانشریعتیومهدیهوکوالبوحاشیهجادهگنجنامه–بلوارارم-بلوارجوان-سیمتریسعیدیهحاشیهیک98/4/1
شمالیوجنوبی-بلوارغنیزادگان–بلوارکاج-شهیداسالمیان

سم پاشی پارک های ذیل از ساعت 6 صبح و با سمپاش دستی است:

منطقه یک:
پارک شهید مدرس- پارک آیت اهلل کاشانی- میدان آرامگاه- پارک هنرستان- پارک بنفشه- پارک مینا - پارک شهید رجایی 1 و 
2- پارک زینبیه- پارک پل مراد- پارک رضوان- رکنی- پارک الله- پارک نرگس-ارشــاد 1 و 2- پارک سپیده- پارک مردم- پارک 

فانوس و دوروزی- پارک ارم- پارک سروقامتان- گنجنامه
منطقه دو:

پارک نوروزی- پارک جالل سنایی- تپه حاج عنایت - پارک شقایق-  میدان شیر سنگی- پارک شهید شمسی پور- پارک معرفت- 
بوستان خانواده- پارک شهیدان حجازی- پارک زنبق- پارک مریم-  پارک صابری-  پارک الدن- پارک اعتمادیه- باغ شهرداری

منطقه سه:
فاز یک و دو شهروند- پارک آزادگان- پارک شهدای خضر- پارک جنت- پارک امامزاده خضر- پارک نسترن- پارک گلچهره- پارک 
جوالن- پارک کوثر- پارک نیایش- پارک شهید توپچی- میدان مشت- پارک شاهد- پارک صدر- پارک ابوذر- پارک شهیدان حق 
گویان- پارک بهشت و نمازخانه امام حسن- پل هوایی- پارک الوند- پارک شهید جگریان- پارک شهید مدنی- پارک ولیعصر- پارک 

اطلس- پارک نگارستان- پارک صبا- پارک کوی رضا- پارک اندیشه- پارک پردیسان- پارک ایثار- پارک گلچین
منطقه چهار:

پارک شهید باهنر- قسمت های داخلی بوستان نماز- باغ ایرانی- قسمت داخلی پارک باباطاهر- پارک مروارید
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان در نظر دارد در سال جاری برای کاهش استفاده از سموم شیمیایی در سطح پارک ها و 
کاهش اثرات مخرب زیست محیطی سموم و همچنین جلب حشرات و آفات مزاحم که موجب آزار و اذیت شهروندان در هنگام استفاده از پارک ها 

می شود از برچسب های زرد رنگ به صورت موردی در پارکها و بلوارها زیر استفاده کند: 
یک شمالی: بلوار خواجه رشید، بلوار آیت اهلل کاشانی، میدان 

آرامگاه، تاالر فجر
یک مرکزی: پارک مردم ، بلوار بعثت و روبروی استانداری

یک جنوبی: پارک ارم 
حاشیه یک: خیابان بوعلی، خیابان پاستور

دوشرقی: میدان شیر سنگی، بلوار شهید چمران
دو غربی: پارک اعتمادیه، بلوار والیت 

حاشیه دو: خیابان تختی، پیاده راه بوعلی

سه شمالی: فاز یک و دو شهروند
سه جنوبی: نمازخانه امام حسن و بلوار بهشت

سه غربی: بلوار خوزستان 
سه شرقی: پارک شهید مدنی

حاشیه سه: بلوار خوزستان 
چهار شمالی: بوستان نماز

چهار جنوبی: پارک باباطاهر 
حاشیه چهار: خیابان باباطاهر
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ایران و جهان ورزش - 

ایران و جهان

خبــر

بانوان دونده نابینای همدان
 3 نشان رنگارنگ کسب کردند

هگمتانــه، گروه ورزش: بانــوان دونده 
نابینای این اســتان در رقابت های قهرمانی 
کشور موفق به کســب سه نشان رنگارنگ 

شدند.
روز نخســت ســیزدهمین دوره رقابت هــای 
قهرمانی کشــور در بخش زنــان در هفت ماده به 
میزبانی مجموعه ورزشی آفتاب تهران برگزار شد.

این رقابت ها با حضور 90 نفر از ورزشــکاران 
نابینای کشــور برگزار شد که در ماده یکصد متر 
معصومه محبی منــش از همدان عنوان قهرمانی 

را کسب کرد.
همچنیــن آرزو محبــی منش دیگــر دونده 
نابینای همدان نیز موفق به کسب عنوان دوم در 

این ماده شد.
در ماده 400 متر نیز پرستو حضرتی از همدان به 
نشان طال رسید تا همدان بتواند عملکرد درخشانی 

را در این دوره از مسابقات به ثبت برساند.
دو ومیدانی بانوان نابینای همدان در سال های 
اخیر پیشــرفت قابل توجهی داشته است و نتایج 

خوبی کسب کرده است.

پایان مسابقات فوتسال 
جام رمضان اسدآباد

هگمتانه، گروه ورزش: اختتامیه مسابقات 
فوتســال جام رمضان روستایی شهرستان 
اســدآباد بخش مرکزی به میزبانی روستای 

موسی آباد برگزار شد.
مسابقات فوتســال روستایی با حضور 10 تیم 
از روســتاهای اســدآباد به مدت هشــت شب به 
میزبانی روستای موسی آباد بین تیم های شهدای 
موسی آباد، پایگاه شهید نبی زاده خاکریز، شهدای 
خاکریز، دهیاری حســام آباد، اتحاد حســام آباد، 
شهدای هودرج، مدافعان حرم موسی آباد، شهدای 
چنار، شهدای دولت آباد، خیابان کاشانی و کشاورز 

برگزار شد.
در پایان رقابت ها، تیم های شــهدای موســی 
آباد و پایگاه نبی زاده خاکریز به فینال راه یافتند. 
تیم شهدای موسی آباد با نتیجه چهار بر سه تیم 
پایگاه شهید نبی زاده خاکریز را مغلوب و بازی را 

ازآن خود کرد.
در پایان از مسؤول برگزاری، داوران مسابقات و 

بازیکنان تیم برتر تقدیر به عمل آمد.

خبــر
رئیس کل بانک مرکزی:

دالالن بعد از سفر نخست وزیر 
ژاپن موفق به  افزایش نرخ ارز 

 نشدند
تسلط کامل بر  تثبیت بازار ارز داریم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: بعد از این سفر، برخی 
که سوءاستفاده  کردند  تالش  ارز  بازار  در 
کــرده و نــرخ ارز را باال پاییــن کنند و 

نوسان گیری کنند که موفق نشدند.
عبدالناصر همتی با اشــاره بــه اینکه روابط 
دیرینه ای با ژاپن داریم و ســفر نخســت وزیر 
ژاپن، تقویــت کننده این روابــط خواهد بود، 
اظهار کرد: بعد از این ســفر، برخی در بازار ارز 
تالش کردند که سوءاستفاده کرده و نرخ ارز را 
باال پایین کنند و نوســان گیری کنند که موفق 

نشدند.
وی با اشــاره به موضــع مقتدرانه ایران 
برابــر فشــارهای خارجــی و آمریــکا،  در 
افزود: برخی این ابزارهای سیاســی را برای 
مقاصد خود و افزایــش نرخ ارز به کارگیری 
می کردنــد که با تســلط بانــک مرکزی در 

بازار ارز این هدفشــان محقق نشد.
رئیس کل بانک مرکزی بــا تأکید بر اینکه 
به مــردم اطمینــان می دهم که هیــچ بنیان 
اقتصــادی نداریم که بتواند نرخ ارز را باال پایین 
کند و تغییراتی داشته باشد، تصریح کرد: بانک 
مرکــزی بازار ارز را رصد کرده و بر آن مســلط 

است.
همتی با بیان اینکــه از نظر عرضه و ذخایر 
مشــکلی در ارز نداریم، افــزود: در تثبیت بازار 
ارز هم مشــکلی نداریم و تســلط الزم و کافی 

وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکــه در برخی از کانال ها 
تالشــی برای افزایش نرخ بود ولی هیچ خرید 
و فروشــی در صرافی های دولتی رخ نداد و نرخ 
ارز زیــر 13 هزار تومان بود، ابراز کرد: مطمئنم 
این جو هم گذراســت. مهم در بازار ارز، »بازار 

حواله« است.
رئیــس کل بانک مرکزی ادامه داد: موفقیت 
بانک مرکزی در دو ماهه نخســت سال 98 که 
ایام تعطیل زیادی هم داشــتیم، تأمین بیش از 
9.5 میلیــارد دالر برای کاالهــای وارداتی بود 
در حالی که دشــمن تصور می کرد با مشــکل 
تأمین ارز مواجهیم ولی مشکلی نداریم، راه های 
مختلفی برای تأمیــن ارز داریم و با قدرت این 
رونــد را ادامه می دهیم و هیــچ نگرانی در این 

زمینه نداریم.

خبــر
مدیرعامل بانک مسکن:

کاهش 30 درصدی قیمت 
مسکن در راه است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیرعامل 
بانک مسکن از عملیاتی شدن بازار تعهدی 
مصالح ساختمانی تا پایان تابستان امسال 
خبــر داد و گفت: با راه انــدازی این بازار 
قیمت ها 20 تــا 30 درصد کاهش خواهد 

یافت.
ابوالقاســم رحیمی انارکــی، اظهار کرد: یک 
زنجیره تأمین مالی مسکن داریم که در ارتباط 

با بازار تعهدی مصالح ساختمانی است.
وی تصریح کــرد: در این زنجیره اتفاقی که 
می افتــد در چرخه مربوط به حوزه ســاختمان 

یک شناسایی انجام شده است.
وی با بیان این که بر این اســاس 49 چرخه 
را شناسایی کرده ایم که 80 درصد فعالیت های 
ساختمانی را در بر می گیرد، افزود: ما می توانیم 
ایــن 49 زنجیره را به صــورت اعتباری تأمین 

مالی کنیم.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: به این ترتیب 
بــه جای این که مثال بخواهیم در این زنجیره یا 
چرخه برای 10 واحد تسهیالت پرداخت کنیم، 
بــا یک واحد تزریق تســهیالت می توانیم توان 
مالی این 10 واحد را از لحاظ امکانات اعتباری 

و تعهدی ایجاد کنیم.
رحیمی انارکی بیان کرد:  این موضوع باعث 
کاهش قیمت تمام شــده مصالح ســاختمانی 

خواهد شد.
وی اظهار کرد:  پیش بینی می کنیم این اقدام 
20 تا 30 درصد کاهش قیمت در تأمین مصالح 
ساختمانی را برای ســازندگان به همراه داشته 
باشد. برنامه ما این اســت که تا پایان تابستان 
هم ســامانه و هم چرخه زنجیــره تأمین مالی 

مصالح ساختمانی را عملیاتی کنیم.

خبــر

همدان میزبان همایش دو روزه
»مدیران، سردبیران و رؤسای 

مراکز« خبرگزاری برنا

خبرگزاری  مدیر  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
روزه  دو  همایــش  گفت:  در همــدان  برنا 
»مدیران، ســردبیران و رؤســای مراکز و 
دفاتر« خبرگزاری برنا بــه میزبانی همدان 

برگزار می شود.
حمدا... چاروســایی با اعالم ایــن خبر گفت: 
همایش دو روزه »مدیران، ســردبیران و رؤسای 
مراکــز و دفاتر« خبرگزاری برنــا همزمان با دوره 
توانمندسازی ســازمان های مردم نهاد جوانان با 
موضوع سواد رســانه ای به میزبانی همدان برگزار 

می شود.
وی افــزود: هــدف از برگزاری ایــن همایش، 
»بررسی مشکالت و موانع و تبیین سیاستگذاری 
برای اعتالی فرایند اطالع رسانی« در خبرگزاری 

برنا است.
چاروســایی تصریــح کــرد: در این نشســت 
مســؤوالن وزارت ورزش و جوانــان، مدیرعامل، 
ســردبیر و مدیرکل امور استانهای خبرگزاری برنا 

نیز حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: همچنین در این همایش، مدیران 
ارشــد خبری، ســردبیران گروه هــای تخصصی، 
رؤســای مراکز و دفاتر اســتانی و کارشناسان و 

تحلیلگران برنا حضور خواهند داشت.
مدیر خبرگــزاری برنا در همــدان گفت: برنا 
همواره منعکس کننده درست اخبار بوده و جانب 
انصــاف را رعایت کرده اســت و مدیریت و کادر 
متخصــص خبرنگاران، دبیران و ســردبیران این 
خبرگزاری با رعایت جانب انصاف موجب رشــد و 

ارتقای این رسانه شدند.

ورزش همدان در تکاپوی حضور حداکثری در المپیک توکیو
کســب  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
بیشترین ســهمیه حضور در بازی های 
عنوان  به  ژاپن  توکیــو   2020 المپیک 
هم  جهان  ورزشــی  رویداد  مهمترین 
در  همدان  ورزش  اولویــت  در  اکنون 

عرصه های قهرمانی به شمار می رود.
ســی و دومین دوره المپیک تابستانی از 
ســوم مرداد 1399 به میزبانی شهر توکیو 
در کشــور ژاپن برگزار خواهد شد و امسال 
انتخابی و کســب ســهمیه در  مســابقات 

انجام می شود. رشته های مختلف 
در واقــع امســال قهرمانان رشــته های 
مختلف در سطح جهان شانس خود را برای 
المپیک امتحان می کنند و  کسب ســهمیه 
آزمون ســخت را در مسابقات مختلف پشت 

سر خواهند گذاشت.
بر اســاس برنامه فدراسیون های جهانی، 
هر کشــور چنــد بار شــانس حضــور در 
مســابقات انتخابی و کسب سهمیه المپیک 
را خواهد داشــت و در این بین ورزشکاران 

مســتعد همدانی مســیر ســختی را تا رســیدن به 
المپیک پیش رو دارند. سهمیه 

آنهــا ابتدا بایــد در ترکیب اصلــی تیم های ملی 
قرار گیرند و سپس در مســابقاتی که حکم انتخابی 

المپیک دارد، حضور موفق داشته باشند.

* حضور پرافت و خیز در دوره های گذشته
اســتان همدان در دوره های گذشــته بازی های 
المپیــک همواره پــای ثابــت کاروان تیم های ملی 
کشــورمان بــوده و در ســال های اخیر نیز شــاهد 

بوده ایم. نشان آوری ورزشکاران همدانی 
البته این اســتان در المپیــک 2016 ریو برزیل 
ناکام بــود و با داشــتن دو نماینده در رشــته های 
تیراندازی و ماده پیاده روی، از رســیدن به نشــان 

بازماند.
همــدان در المپیــک 2012 لندن ســه نماینده 
داشــت و توانســت در مجموع یک نشــان نقره در 

رشته کشتی کسب کند.
اســتان همدان در المپیــک 2004 آتن صاحب 
یک نشــان نقره توسط مســعود مصطفی جوکار در 
رشــته کشتی آزاد شــد، در المپیک 2008 پکن با 
وجود برخورداری از دو ســهمیه در رشــته کشتی، 
مقامی کســب نکــرد، در المپیــک 2012 لندن در 
ســه رشــته قایقرانی، تیراندازی و کشتی دارای سه 
نماینده بود که در نهایت صادق گودرزی نشان نقره 

این رقابت ها را به دست آورد.

همدان به نســبت دوره قبل با یک سهمیه کمتر 
در المپیــک 2016 حضور یافت و در دســتیابی به 

نشان نیز ناکام بود.

المپیک توکیو * امیدواری به 
جامعه ورزش همدان پس از گذر از دوره ناکامی 
المپیک گذشــته، بــه دنبال حضــور حداکثری در 

2020 توکیو و رسیدن به نشان است.
هر چند این بار هم نمی توان امیدی به داشــتن 
نماینده در رشــته کشــتی به عنوان ورزش اصیل و 
اول اســتان داشت اما در سایر رشته ها همچنان این 
امید وجود دارد که بتوان در بازی های 2020 توکیو 

نماینده شانس نشان را بدرقه کرد.
نظیــر شمشــیربازی،  اکنــون رشــته هایی  هم 
قایقرانــی، تیراندازی، جــودو، دو ومیدانی، تکواندو 
پومسه، تنیس روی میز، کاراته و تنیس روی میز از 
قهرمانان ارزنده برخوردار هســتند که شانس حضور 

در بازی های المپیک 2020 توکیو را دارند.
همــدان در حــال حاضــر دارای 70 نشــان آور 
رقابت های مختلف بین المللی اســت که بخشــی از 
آنها شانس حضور در المپیک 2020 توکیو را دارند.

مستعدین کمیته  *تشکیل 
دســتگاه ورزش همــدان از ماه هــا قبــل اقدام 
به تشــکیل کمیتــه مســتعدین کرده اســت تا با 
برنامه ریــزی بهتر از شــانس های حضور در المپیک 

شود. حمایت 
در واقع دســتگاه ورزش همدان با تشکیل کمیته 
مستعدین در صدد تصاحب بیشترین سهمیه ممکن 
برای حضور در بازی های المپیک 2020 توکیو ژاپن 

است.
بــر این اســاس تمامی هیأت های ورزشــی که 
دارای ورزشــکاران نخبه و نشان آور در عرصه های 
باید  بوده اند  اخیــر  بین المللی در ســال های  مهم 
در راســتای ارزیابی و گــزارش عملکرد آنها اقدام 

. کنند
طبق بخشــنامه صادر شده به هیأت های ورزشی، 
از این پس هر نوع حمایت از قهرمانان و مســتعدین 
ورزشــی بر اســاس عملکرد آنها در رقابت های مهم 
ملــی و فراملــی و نیــز اردوهای تیــم ملی صورت 

می گیرد.
در واقع قهرمانان ورزشــی که شــانس حضور در 
دو رویداد مهم آســیایی و المپیک را داشــته باشند 
از حیــث حمایت های مادی و معنوی ویژه برخوردار 

شد. خواهند 
دســتگاه ورزش اســتان همدان نیز عالوه بر در 
اختیــار قرار دادن پایگاه قهرمانی به قهرمانان نخبه، 
به لحاظ مالی بر اساس عملکرد ماهیانه آنها را مورد 

قرار می دهد. حمایت 
حتی از باشگاه های خصوصی خواسته شده تا در 
صورت نیاز قهرمانان نخبه اســتان، امکانات الزم را 

در اختیار آنها قرار دهند.

در خدمــت  قهرمانــی  *پایــگاه 
قهرمانان

و  قهرمانــی  ورزش  پایــگاه  مدیــر 
استعدادیابی ورزشــی همدان گفت: تمامی 
ملی پوشان رشته های مختلف ورزش استان 
می تواننــد به صــورت رایــگان از امکانات 

کنند. استفاده  قهرمانی  پایگاه 
علی ضمیری کامل افــزود: در این مرکز 
پزشــکان تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی 
نیــز فعالیت دارند و به صــورت منظم میزان 
آمادگــی بدنی و فعالیــت تمرینی نخبه ها و 

ملی پوشان را مورد ارزیابی قرار می دهند.
وی با اشــاره بــه اینکه پایــگاه ورزش 
در کشــور  بهترین ها  قهرمانی همدان جزء 
اســت، گفت: فعالیت های منظم و با برنامه 
این پایگاه مورد تمجید مســؤوالن کشوری 

قرار گرفته است.
تالش  کرد:  خاطرنشــان  کامل  ضمیری 
مجموعه اســتان حضور کیفــی و کمی در 
المپیک 2020 است  و  آســیایی  بازی های 
و می خواهیم نســبت به دوره گذشته حضور بهترین 

باشیم. داشته 

* 15 درصد سهمیه را می خواهیم
مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان بــا تأکید 
 2020 المپیک  اینکه کســب حداکثر ســهمیه  بر 
توکیــو را هدفگذاری کرده ایم، گفت: امســال این 
برنامــه را اولویــت ورزش قهرمانی قرار داده ایم و 
تأکید بر هم افزایی ورزش اســتان برای تحقق این 

داریم. هدف 
محســن جهانشیر افزود: هدف ما کسب 15 درصد 
از ســهمیه کاروان اعزامی به بازی های المپیک 2020 

توکیو و همچنین 2024 جوانان سنگال است.
وی اضافــه کــرد: در حد تــوان از قهرمانان 
رشــته های ورزشــی مختلــف حمایــت مادی و 
از مســتعدین  داریم و ســتاد حمایت  را  معنوی 
حضــور در المپیک را نیز از ماه ها قبل تشــکیل 

یم. داده ا
جهانشیر خاطرنشــان کرد: امید زیادی به کسب 
حداکثر ســهمیه حضــور در المپیک را داریم و این 
انگیزه نیز در بین قهرمانان ورزشــی اســتان وجود 

دارد.
وی افزود: از هیأت های ورزشی نیز خواسته ایم تا 
وضعیت قهرمانان را به صورت مســتمر به ما گزارش 
دهنــد تا به صورت مرتب از روند آماده ســازی آنها 

شویم. مطلع 

مشاور وزیر بهداشت در امور زنان و خانواده:

میزان شیوع فشار خون در زنان ایرانی باالتر از مردان است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مشــاور وزیر 
بهداشــت در امور زنان و خانواده گفت: میزان 
ایرانی  باال در زنان  شیوع بیماری فشــار خون 
نسبت به مردان بیشتر است که مهمترین دلیل 
این موضوع چاقــی، کم تحرکی در زنان و البته 

هورمون های زنانه است.
ســاره محمدی درباره میزان شــیوع بیماری فشار 
خــون بــاال در زنان ایرانی نســبت به مــردان افزود: 
اگــر هورمون های زنانه ناشــی از مصــرف قرص های 
ضد بارداری باشــد، میزان فشــار خون را باال می برد، 
همچنیــن هورمون هایی که در طول ماه در بدن زنان 
ترشح می شود منجر به باال رفتن فشار خون می شود. با 
این حال عمده ترین دلیل باال بودن فشار خون در زنان 

ایرانی به دلیل چاقی و کم تحرکی است.
وی ادامه داد: مهمترین موضوع برای کنترل فشار 
خون باال زنان، اصالح ســبک زندگی در آنان اســت. 
همــواره به بیماران مبتال به فشــار خــون باال توصیه 
می شود روزانه حداقل 30 دقیقه پیاده روی تند داشته 
باشند تا هم ضربان قلب باالتر برود و هم میزان تعریق 
افزایش پیدا کند. البته این پیاده روی باید در ســطح 

صاف انجام شود.
محمــدی بیــان کــرد: همچنین بایــد مصرف 
نمــک کاهش یافتــه و کمتــر از غذاهای فرآوری 
شده استفاده شــود. در صورت رعایت این موارد، 
بسیاری از فشــار خون های مرزی و کمی باالتر از 
مبتال  بیماران  البته  معمول، کنترل می شــود.  حد 

نیازمنــد مصرف مداوم  باالتر  به فشــار خون های 
هستند. دارو 

مشــاور وزیر بهداشت در امور زنان و خانواده اظهار 
کــرد: نقش زنان به این دلیل کــه خانواده را مدیریت 
می کنند، در کاهش ابتال به بیماری فشــار خون باالی 
خانواده بســیار مؤثر اســت. مواردی ماننــد یادآوری 
مصرف داروها، مدیریت تغذیه و تعیین ســبک زندگی 
در خانه بر عهده زنان است. حاال اگر زنان اهل ورزش و 
فعالیت و مصرف غذاهای سالم باشند، معموالً خانواده 

نیز سالمت بیشتری خواهند داشت.
بی اطالعی مبتالیان به فشــار خون باال از بیماری 
خود خطر عوارض ایــن بیماری را افزایش می دهد. 
یکــی از مهمترین اهداف پویش ملی کنترل فشــار 

خون که توســط وزارت بهداشــت برگزار می شود، 
حساس ســازی و افزایش آگاهی افراد مبتال به این 

است. بیماری 
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، در کل 56.9 
درصد از افراد با فشــار خون باال شامل 47.4 درصد 
مرد و 64.8 درصد زن از بیماری خود اطالع ندارند. 
تنهــا 55.7 درصد از ســاکنان مناطق روســتایی و 
57.4 درصد از ســاکنان در مناطق شــهری با فشار 
خون باال از بیماری خود مطلع هســتند. بی اطالعی 
می تواند عوارض ثانویه بیماری فشار خون را تشدید 
کند. 46.2 درصــد از زنان و 32.1 درصد از مردان 
دارای فشــار خون بــاال خدمات درمانــی مرتبط با 

بیماری خود را دریافت می کنند.

بیانیه اجالس شانگهای

تمام طرف ها برجام را اجرا کنند
هگمتانــه، گــروه ایران و جهــان: اجالس 
شانگهای با صدور بیانیه ای بر لزوم اجرای توافق 
هسته ای )برجام( از ســوی تمام طرف ها تأکید 

کرده است.
در بیانیه اجالس سران سازمان همکاری شانگهای 
آمده است: از همه طرف های ذیربط می خواهیم توافق 

هسته ای را اجرا کنند.
در ایــن بیانیه 31 صفحــه ای همچنین بر وحدت 
ســوریه و گفتگو به عنوان پایه و اساس راه حلی برای 

این کشور تأکید شده است.
نوزدهمین نشست ســران کشور های عضو سازمان 
همکاری های شــانگهای روزهای 23 و 24 خرداد در 
بیشــکک پایتخت قرقیزستان با حضور حسن روحانی 

رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد.
روحانــی در این اجالس با اشــاره به اجرای برجام 
توسط کشورمان گفت: برجام دستاورد مهم دیپلماسی 
چندجانبه اســت که اثبات کرد چنانچه اراده سیاسی 
الزم وجود داشــته باشد می توان برای حل هر مشکلی 
به جای تحریــم و جنگ از طریق گفت وگو و مصالحه 
بهتر به نتیجه رسید. جمهوری اسالمی ایران به تصریح 
15 گزارش  آژانــس بین المللی انــرژی اتمی به تمام 
تعهدات خویش عمل کرده است، اما متأسفانه آمریکا 
به طور یکجانبه از برجام خارج شــده و دیگر طرف ها و 
کشــورها را نیز مورد تهدید قــرار می دهد تا قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل که خواستار روابط 

عادی تجاری با ایران است را نقض کنند.

آمار پزشکان در کشور پس از انقالب 90 درصد افزایش یافته است

سوء مدیریت در توزیع پزشکان در نقاط مختلف کشور

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه تعداد 
پزشکان نسبت به قبل از انقالب 90 درصد رشد 

داشته اســت،  گفت: در توزیع پزشکان به نقاط 
مختلف کشور سوء مدیریت وجود داشته است.

اکبر ترکی در واکنش بر »ضرورت شکستن انحصار 
پزشــکی و دندانپزشــکی و افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشــجو«، اظهار کرد: علت اینکه در کشــور کمبود 
پزشک احســاس می شود به دلیل ســوء مدیریت در 
تقسیم نیروهای پزشــکی است و به نظرم مشکلی در 

کمبود پزشک نداریم.
وی افزود: بر اســاس برخــی از آمارهایی که اعالم 
شــده حدود 20 تا 25 هزار پزشک عمومی در مشاغل 
دیگر فعالیت کرده یا بیکار هســتند که بخشی از این 

کمبودها ناشی از سوء مدیریت است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: 
عدم توزیع صحیح پزشکان و همکاری نکردن پزشکان 
جهت اعزام به مناطق محروم از مسائلی است که سبب 
بروز کمبود پزشــک و نارضایتی مــردم در این زمینه 

می شود.
ترکــی گفت: پزشــکان زیــادی پــس از انقالب 
فارغ التحصیل شــده و تخصص هــای مختلفی را اخذ 
کرده اند ظرفیت دانشــگاه ها نیز در حال حاضر بسیار 
مناســب است و باید توجه داشت که نگاه بیش از حد 
به این مسئله سبب بروز افراط می شود و به نظرم نباید 

تعداد پزشکان با موضوع افراط یا تفریط همراه شود.
وی اضافــه کرد:  در حال حاضــر حدود 170 هزار 

پزشک عضو سازمان نظام پزشکی هستند و این نشان 
می دهد که آمار پزشکان در کشور کم نیست و نسبت 
به قبل از انقالب و اوایل آن آمار پزشــکان 80 تا 90 

درصد بیشتر شده است.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس 
خاطرنشــان کــرد: در برخی از شهرســتان ها قبل از 
انقالب تعداد بیمارستان ها بســیار اندک بود و همان 
تعــداد را از طریق پزشــکان پاکســتانی و هندی به 
بیماران خدمات می دادیم که خوشــبختانه امروزه نه 
تنها آمار بیمارســتان ها و پزشــکان بیشتر شده بلکه 
شاهد توسعه مراکز بهداشــتی و درمانی در شهرهای 

مختلف همراه بوده ایم.
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فرهنگ  شهروندی

نکته

بوستانی با قدمت 40 سال
 در همدان

هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: یکی 
از زیبایی ها و جذابیت هر شهر امروز بسته 

به فضاهای سبز آن است.
عالوه بر اهمیت زیســت محیطی فضاهای 
سبز شهری، وجود بوســتان ها و تفرجگاه های 
سبز شــهری زیبایی هر شــهر را چندین برابر 
می کنــد و به یقین می توان اذعان کرد که یکی 
از زیبایی ها و جذابیت هر شــهر امروز بسته به 
فضاهای سبز آن و بوستان ها و پارک ها دارد که 
هر یک می تواند نقش مهمی در زیبایی و منظر 

آن شهر ایفا کند.
البتــه در کنار تمام ایــن ویژگی ها نباید از 
توسعه فضای ســبز شهری در توســعه پایدار 
شــهر ها غافل شــد؛ چرا که امروزه بــا ازدیاد 
جمعیت و گسترش شهر ها توسعه پایدار شهری 
یکــی از موضوعات مهمی اســت که باید بدان 

توجه کرد.
همــدان یکــی از کالن شــهرهای ایران در 
منطقــه غربــی و کوهســتانی ایــران و مرکز 
شهرســتان و اســتان همدان اســت این شهر 
در دامنــه کوه الوند قرار گرفته اســت، همدان 
قدیمی ترین شهر ایران و از کهن ترین شهر های 
جهان اســت که با وجود جاذبه های طبیعی و 
تاریخی فراوان یکی از شــهر های گردشگرپذیر 

کشور معرفی شده است.
*همدان دارای بوستان ها و پارک های با 

قدمت چندین ساله است
همدان عالوه بر جاذبه های طبیعی در شهر 
همدان، دارای بوســتان ها، باغ هــا، تفرجگاه ها، 
فضاهای سبز بکر و کم نظیری است که زیبایی 
شــهر را صد چندان کرده است که وجود پارک 
مردم با قدمت بیش از 40 ساله در این شهرگواه 

بر اهمیت فضای سبز در همدان است.
پارک مردم یا بوستان مردم در سمت غربی 
شهر همدان در مقابل دانشــگاه بوعلی سینا و 
دانشــگاه صنعتی همدان واقع شــده و یکی از 
قدیمی ترین پارک های شــهر به شمار می رود 
و بوســتان مردم عالوه بر وســعت مناســب و 
جایگاه هایی برای نشســتن، دارای شــهربازی 
اســت، نام قدیم این پارک سرســبز که دارای 
قدمتی 40 ساله اســت، لونا پارک بوده و علت 
نــام گذاری این پارک به لونا پارک این بوده که 
در زبان فرانســوی لونا به معنی مردم اســت و 
علت شهرت این پارک به لونا پارک مجاورت آن 
با دانشــگاه بوعلی سینا است که زمانی دانشگاه 

مشترک ایران و فرانسه بوده است.
وســعت این پارک حــدود 15 هکتار بوده، 
لذا فضای بســیار مناسبی برای گردش و تفریح 
مردم مهیا اســت و این پارک عالوه برداشــتن 
بهداشتی،  نظیر ســرویس های  امکانات رفاهی 
جایگاه های کافی برای نشســتن، آالچیق های 
مناســب جهت عالقه مندان وگردشگران دارای 
امکانات شــهربازی بوده و از این حیث یکی از 

پارک های منحصربه فرد همدان است.
در کنــار پــارک مــردم، همــدان دارای 
بوســتان های زیبایــی چون بوســتان ارم و یا 
باغ های زیبایی چون باغ ایرانی و فضاهای سبز 
کم نظیری چون فضای سبز باباطاهر و چندین 
بوســتان و پارک و تفرجگاه و فضای سبز زیبا 
بوده که در شهر و شهرک های آن زیبایی شهر 

همدان را چندین برابر کردند.

توان  تمام  با  همدان  شهری  *مدیریت 
در حفــظ زیبایی فضای ســبز و پارک ها 

تالش می کند
مدیریت شــهری همدان نیز بــا تمام توان 
خود در حفظ زیبایی و پاکیزگی این پارک ها و 
فضاهای سبز تالش می کند و اما آنچه در اینجا 
ذکر آن اهمیت دارد نقش شــهروندان همدانی 
در حفظ پاکیزگی و فضای زیست محیطی این 
پارک ها و بوستان ها به عنوانمأمنی برای آرامش 
و ســالمت شهروندان است؛ چرا که هر قدر هم 
که مدیریت شهری برای حفظ و نگهداشت این 
فضاها تالش کنداما اگر شــهروندان قدر آن را 
ندانند و خواســته و ناخواســته بــه این فضاها 
آســیب بزنند این فضاها طراوت و شادابی خود 
را به مروراز دســت می دهند کــه البته به طور 
قطع ضرر آن به خود شهروندان شهر باز خواهد 

گشت.
ایــن روز ها و با آغاز فصل تابســتان، شــهر 
بسیاری  گردشگران  مهمان  همدان  گردشگری 
اســت که از نقــاط دور و نزدیک کشــور و یا 
حتیخارج از کشور برای دیدن زیبایی این شهر 
و لذت بردن از آن به این شهر سفر کردند و این 
موضوع اهمیت حفظ پاکیزگی و زیبای فضاهای 
سبز شــهری را چندین برابر می کند کما اینکه 
پاکیزگی هر شــهری نشان از فرهنگ مردم آن 

شهر دارد!

یادداشت

شهروند مشارکت پذیر 
باشیم

زهرا ذوالفقاری

فضای سبز شهری به عنوان عاملی مهم 
در تلطیف هــوا و جنبه ای از منظر مطلوب 
شــهری همواره مــورد توجه عمــوم مردم 
اســت و در شهرسازی نیز ســهم عمده ای 
را در منطقه بندی و تعیین ســرانه فضاهای 
ســبز عمومی به خود اختصــاص می دهد، 
از همیــن رو نگهــداری از آن وظیفه تک 
تک شــهروندان است و مشــارکت آنان را 
می طلبــد، که این مشــارکت را می توان با 

راه های مختلف کسب کرد.
توسعه  و  نگهداری  مشــکالت  پیرامون 
اتخاذ کرد  فضای ســبز می توان ترتیبــی 
که فضای ســبز را در محدوده بخش های 
شــهرداری طبقه بندی کرد و ســاکنان، 
کســبه محل و کارکنان کارگاه های مجاور 
و خانواده های ســاکن منطقه را در حفظ 
و نگهــداری و توســعه فضای ســبز محل 

زندگی و فعالیت خود مشــارکت داد.
شــورای محلی به نوعــی در نگهداری 
و توسعه فضای ســبز مشارکت داده شود 
و بیــن محالت مختلف رقابت ســازنده و 
دوســتانه ای ایجاد شــود و هر 3 یا 6 ماه 
یا ســالیانه بهترین محله بــا قید کارهای 
انجام شــده از طریق رســانه های گروهی 
تلویزیــون، رادیــو، روزنامــه و مجــالت 
موجــود کشــور و نصــب پارچه نوشــته 
در شــهر به مردم معرفی شــوند و مورد 

گیرند. قرار  تشویق 
اجــرای برنامه های اطالع رســانی از همه 
کسانی که در گذشــته یا حال دست اندرکار 
امور تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی در همدان 
و سایر نقاط کشــور در زمینه طراحی فضای 
سبز بودند و معرفی آنان به مردم یا دعوت به 

همکاری از آنان.
برگزاری کالس های آموزشــی در رابطه 
با حفظ و نگهداری فضای ســبز برای مهد 
کودک ها، دبســتان ها و راهنمایی و توزیع 
کارت های آموزشــی و لوح در این کالس ها 
به منظور جلب مشارکت آنان در طرح های 
فضای سبز و انتخاب افراد داوطلب و صدور 
کارت ویــژه برای آنــان. به عنــوان مثال 
مهد کودک های هر منطقــه هفته ای یکبار 
بچه هــا را به پارک های مناطق خود برده تا 
بچه ها به همراه تفریح کردن و اســتفاده از 
فضاهای پارک، در امر پاک ســازی پارک و 
یا کاشــت نهال و گل های زینتی در پارک 

کنند. کمک 
اســتفاده از باغ هــای موجــود به صورت 
پارک هــای تفریحی یا ســیاحتی و یا تبدیل 
اراضــی کوچک درون شــهری به پارک های 
محلــه ای و منطقــه ای و همچنیــن ایجاد 
پوشــش های گیاهــی در  از  بهره گیــری  و 
گونه هــای مختلــف در اطــراف بزرگراه ها و 
پهنه های عمودی شهر نظیر تپه های مشرف 
بــه بزرگراه ها و شــریان های اصلی، از جمله 
مواردی اســت که مشــارکت شــهروندان را 

می طلبد.

 گزارش می دهد:

حفظ فضای سبز شهری در گرو مشارکت شهروندان همدانی
هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروندی - 
زهرا ذوالفقاری: فضای سبز شهری، امروز 
تعیین  نقشی  شهری  زیبا سازی  بر  عالوه 
کننده در ایجاد شادابی و نشاط برای تک 
تک شــهروندان آن شهر دارد و از سویی 
دیگر یکی از مؤلفه هــای مهم در جذب 
مسافر و گردشگر به شهر است. اما درست 
اســت که زیباسازی فضای سبز شهری و 
بوده،  بر عهده مدیریت شهری  ایجاد آن 
اما حفظ و نگاهداشت آن در گرو مشارکت 

شهروندان است.
با آغــاز فصل گرما، اســتفاده شــهروندان 
از فضای ســبز شــهری، پارک ها، تفرجگاه ها، 
بوســتان ها و... چندین برابر می شــود و خیل 
عظیمی از شــهروندان به ســمت فضای سبز 
شــهری، دشــت ها و طبیعت روی می  آورند تا 
عالوه بر گذراندن اوقات فراغت، در ســایه سار 
درختــان و خنکای آن لحظاتی را بگذرانند و از 

زیبایی فضای سبز شهری لذت ببرند.
بانوان همدانی بســاط شــام و ناهار را تهیه 
می کنند تا چند ساعتی را به دور از فضای بسته 

آپارتمانی در فضای سبز، پارک ها و تفرجگاه ها، سر کنند 
و عالوه بر اســتفاده از هوای مطبوع، نشاط و شادی را در 

کنار فضای سبز شهری داشته باشند.
همدان، به عنوان یکی از سرســبزترین شــهر های 
ایران، دارای طبیعتی بکر و کم نظیر بوده و هســت و از 
سویی دیگر، به همت مدیریت شهری همدان، پارک ها، 
بوستان ها و تفرجگاه های زیبا و سبزی در جای جای این 
شهر ایجاد شده است که شهروندان بتوانند اوقات خوشی 

را در آن بسر کنند و از فضای سبز آن لذت ببرند.
*اما یکی از نکات مهم این اســت که فضای 
سبز شــهری در چهار فصل نیاز به صرف هزینه 
و مراقبت مســتمر دارد، و فضای سبز موجود را 
با چمن کاری، گل کاری، آبنما و ســایر وسایل 
رفاهی، باید تا ســرحد امکان پیوسته سرحال و 

شاداب و به صورت طبیعی و زنده نگاه داشت.
با فرا رسیدن فصل بهار و تابستان و استفاده چندین 
برابری شــهروندان همدانــی از پارک هــا، تفرجگاه ها، 
بوســتان ها و در مجموع فضای سبز شهری، نگهداری و 
حفظ و پاکیزگی این محیط، چندین برابر می شود، چرا 
که تولید زباله در طول این فصول با توجه به تعداد مراجعه 
کنندگان به فضای سبز شهری رو به گسترش می گذارد!

در کنار شهروندان منضبط که مراقب محیط زیست 
خود هستند، شهروندانی هم وجود دارند که متأسفانه به 
فکر نگاه داشت فضای سبز اطراف خود نیستند، غافل از 
آنکه این فضا چه نقش مهمی در شــادابی و نشاط آن ها 
بازی می کند و تا چه میزان، در رشــد و سالمت فرزندان 

آنها مؤثر است.
شــهروندانی که بســاط کباب را روی چمن، پشت 
درختان و زیر درختان، با روشن کردن چوب و یا زغال به 
پا می کنند، از این موضوع خبر ندارند که این کار به چه 

میزان به فضای سبز آسیب می رساند.
شهروندانی که پوست و هسته های میوه های تابستانی 
همچون هندوانه و خربزه را روی چمن ها می ریزند و فکر 
می کنند اینها قرار است جذب خاک شوند، آیا به منظره 
زشتی که در پارک ایجاد کرده اند، فکر می کنند؟ آیا به 
زحمت انداختن آن پاک بان پیری که ناچار است ساعت ها 

برای تمیز کردن آن تالش کند، فکر کرده اند؟!
نوجوانانــی که در کنار گذراندن اوقات خوش در کنار 
هم پوســت تخمه هایی را که خورده انــد روی چمن ها 
می ریزند، بی شک به اهمیت حفظ و تمیزی فضای سبز 

شهری آگاه نیستند.
مــادران و پدرانی که به فرزنــد خود یاد نداده اند که 
پوست خوراکی هایی را که می خورد باید داخل سطل زباله 
بیاندازد، به طور قطع از تأثیر گذاری فضای سبز بر رشد و 

نشاط فرزندشان آگاهی ندارند.
*در حفظ و نگاه داشــت فضای سبز شهری، 
استفاده از مشــارکت مردمی به عنوان یک نیاز 
و ضرورت مطرح است و مشارکت مردمی حلقه 

اتصال شهروندان با شهرداری است.
از سوی دیگر، همدان دارای پارک ها و تفرجگاه هایی 
اســت که با فرا رسیدن فصل ســفر، محلی برای اتراق 
مسافران هســتند و همین موضوع اهمیت حفظ فضای 
ســبز شهری از سوی شهروندان را چندین برابر می کند، 

چراکه نگاه داشــت این فضــا تأثیر بســزایی در جذب 
گردشگران و معرفی همدان دارد.

*وجود شــهروند بی تفاوت و یا بی توجهی به 
خدمات  اســتفاده کنندگان  تعیین کننده  نقش 
شهر، در فرآیند سیاســت گذاری و در زنجیره 
اجرایی و نظارت شهری، هرگونه تالش و فعالیت 
را مختل  برنامه ای  اهداف  به  در جهت دستیابی 
و حتی ناممکن می ســازد، در یک کالم می توان 
با محیط زیســت شــهری،  رابطه مردم  گفت 
اصلی ترین عامل در مدیریت فضای سبز قلمداد 

می شود.
مدیریت شهری همدان هر ساله اقدامات مختلفی را 
در راستای زیبا ســازی فضای سبز شهری، توسعه آن و 
حفظ و نگاه داشــت این فضا انجام می دهد و هزینه های 
بسیاری را در این زمینه می کند تا هم شهری زیبا داشته 
باشیم و هم اینکه نشاط و شادابی برای شهروندان ایجاد 

شود.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری همدان در گفتگویی با بیان اینکه حدود 20 
اصله درخت افرا در دور میدان امام)ره( کاشته شده است 
اظهار کرد: این درختان بین پنج تا 10 سال سن دارند که 

استفاده از آنها در همدان سابقه نداشته است.
بابک  مهدی آزاد با بیان اینکه 12 درخت کاج گلدانی 
نیز در پیاده راه امام خمینی)ره( تعبیه شــده است افزود: 
در حال حاضر امکان کاشــت درخت به روش دیگری در 
پیاده راه میدان امام)ره( وجــود ندارد از اینرو از درختان 
کاج گلدانی که قابلیت جابجایی دارند استفاده شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه هایی برای فضای سبز این 
منطقه در نظر گرفته شــده که بایــد جوانب آن را قبل 
از اجرا به خوبی ســنجید تصریح کــرد: یکی از برنامه ها 
در نظر گرفتن گلدان های گل در فصول مختلف با توجه 
به وضعیت آب وهوای همدان است، البته مردم از کاج ها 

رضایت دارند.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری همدان با بیان اینکه درختــان کاج یکی از 
گران ترین نوع درختان اســت ادامه داد: از نظر زیبایی و 

رنگ این نوع درخت از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه باغچه های تعبیه شده در اطراف 
پیاده راه امام)ره( نیز با گل فرش شدند خاطرنشان کرد: 
به زودی نمادهایی در باغچه های میدان امام خمینی)ره( 
نصب می شود که می تواند در زیباسازی محیط تأثیرگذار 

باشد.
 سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
همدان از آغاز عملیات سم پاشی درختان به منظور کنترل 
جمعیت آفات و بیماری ها و افزایش شادابی درختان در 

فصل رشد نیز خبر داد.
بابــک مهدی آزاد گفت: فصل بهار با زیبایی هایی که 
دارد، ماه مناســبی برای رشد، تکثیر و طغیان آفت هایی 
همچون شته ها، شپشــک ها، سوسک های چوب خوار 
و... اســت به همین منظور با عملیات سم پاشی مناسب 
و بــه موقع درختان، کلیه آفات گونه های گیاهی کنترل 

خواهد شد.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

عنــوان کرد: اســتفاده از روش های نوین دفــع آفات از 
جمله تله هــای فرمونی و کارت زرد چســب دار جهت 
کنترل و ردیابی آفات در برنامه سم پاشــی سال جاری از 

اولویت هاست.
وی با تأکید بر اینکه رشــد و نمو گیاهان تحت تأثیر 
عوامل محدود کننده مانند آفــات قرار می گیرید و این 
آفات سبب ایجاد خسارت و خشکیدگی گیاهان می شود، 
اظهار کرد: در این عملیات ســموم مورد اســتفاده برای 
درختان منشأ گیاهی دارد و با میزان مناسب بر روی تنه، 
شاخه های اصلی و تاج درختان پاشیده می شود و کمترین 

خسارت را به محیط زیست وارد می کند.
آزاد با بیان اینکه در سم پاشــی این دوره درختان از 
دســتگاه »توربوالینر« استفاده می شود تا در سریعترین 
زمان ممکن سم پاشی انجام گیرد، گفت: برای انجام این 
عملیات، خیابان ها و مکان های مورد نظر از قبل شناسایی 
می شــوند و زمان سم پاشی به وســیله نصب اطالعیه و 

پارچه نوشته به شهروندان اطالع رسانی می شود.
وی از شــهروندان درخواست کرد در دوره سم پاشی 
درختان با این ســازمان همکاری الزم را داشــته باشند 
از جمله از قرار دادن خودروی خود در مســیر سم پاشی 
خودداری کنند، از گذاشتن مواد غذایی در بالکن  خانه ها 
بپرهیزند، در و پنجره های مشــرف به مسیر سم پاشی را 

ببندند.
وی افزود: از مشاغل مرتبط با مواد غذایی درخواست 
می شــود از قراردادن هر گونه مــواد خوراکی در فضای 

بیرون از فروشگاه ها و مغازه ها جداً خوداری کنند.
آزاد بیــان کرد: برای انجام بهتر عملیات سم پاشــی  
کارشناسان فضای سبز به صورت مستمر به عنوان ناظر 
بر کیفیت عملیات و رفع عیوب احتمالی در کنار پیمانکار 

حضور دارند.
وی با بیان اینکه سم پاشی ها بعد از ساعت 23 انجام 
می شود تا از میزان تردد شهروندان در شهر کاسته شود، 
تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده درختان نیازمند 
به سم پاشی، جهت بررســی و رسیدگی هرچه سریع تر 
توسط عوامل فضای سبز با شــماره تلفن 38214925 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تماس بگیرند.
گفتنی اســت سم پاشــی درختان علیه آفات نباتی 
صورت می گیرد و کنترل و دفع حشرات مزاحم از قبیل 
مگس و پشه ها که غالباً به دلیل گرم شدن هوا و آلودگی 
محیط زیست رشد جمعیتی فزاینده دارند در حوزه کاری 

این سازمان نیست.
* هدف از مشارکت شــهروندان در حفظ و 
نگهداری فضای سبز شهری، همکاری، همیاری 
و همبســتگی، دخالت دادن انسان ها در انجام 
بســیاری از امور فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

مربوط به خودشان است.
به نظر می رسد در این میان  استفاده و بهره برداری از 
رسانه های گروهی به خصوص صدا و سیما برای تهیه و 
ارائه گزارش های مستند و استفاده از فیلم های موجود در 
زمینه نشان دادن اهمیت فضای سبز در سالمتی جسم 
و روان شــهروندان و تأکید بر لــزوم نگهداری و حمایت 

شایسته از آن مؤثر باشد.
همچنیــن فعال کردن آموزش و پــرورش در زمینه 

طراحی محوطه های وسیع مدارس، پیش بینی 
قسمت های مناسبی برای فضای سبز و توجیه 
اهمیــت فضای ســبز برای دانش آمــوزان و به 
کارگیری این نیروهای بالقــوه، فراوان و رایگان 
در جهت درختکاری و کشــت گل و چمن در 
حیاط مدارس، کوچه ها و خیابان های اطراف آن، 
از جمله موارد مهم در گســترش فضای سبز و 

ایجاد فرهنگ سازی در این زمینه است.
گروه های  ایجاد  با  می توان  واقع  *در 
از مشــارکت  منابــع طبیعی  حافــظ 
احیا و توسعه  شــهروندان در حفاظت، 
منابع طبیعی اســتفاده کرد که در این 
به  برای  وظیفه  نیروهای خدمت  از  طرح 
اجرا درآوردن پروژه های حفاظت، احیا و 
توسعه فضای سبز می توان استفاده کرد، 
اشاعه فرهنگ  این طرح  مزایای  از  یکی 
فضای ســبز در میان افراد جامعه است، 
زیــرا افرادی که در اجــرای پروژه های 
مذکور مشارکت دارند دیر یا زود در متن 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جامعه 

قرار خواهند گرفت.
یــا بنا بر نظر یکی از شــهروندان همدانــی، از دیگر 
روش ها برای حفظ فضای سبز شهری، می توان به تشکیل 
»شورای مردمی پارک« در هر یک از پارک ها اشاره کرد، 
اعضای این شــورا از بین داوطلبان یا دوست داران ناحیه 
و ســاکن در محل و یا بهره مندان پــارک خواهند بود. 
هماهنگی این شــورا می تواند برعهده مدیران پارک ها یا 
مسؤوالن فضای سبز باشد که صرفاً می کوشند تا ارتباط 
مفید و سازنده ای را بین مدیریت فضای سبز و مردم ایجاد 

کرده و تقویت کند.
*رابطــه مردم با محیط زیســت شــهری 
اصلی ترین عامل در مدیریت فضای سبز قلمداد 

می شود
یک شهروند در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، با اشاره به 
نقش شــهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز گفت: 
یکی از مســائل عمده فضای سبز که در شرایط اقلیمی 
موجود نیاز به صرف هزینه و مراقبت مستمر دارد، مسئله 

نگهداری و توسعه فضای سبز است.
این فعال محیط زیســت ادامه داد: شــهروندان باید با 
همیاری، فضای سبز موجود اعم از چمن کاری، گل کاری، 
آبنما و سایر وسایل رفاهی را تا سرحد امکان پیوسته سرحال، 

شاداب و به صورت طبیعی و زنده نگه دارند.
نادری تصریح کرد: در واقع وجود شهروند بی تفاوت 
و یا بی توجه به نقش تعیین کننده اســتفاده کنندگان 
خدمات شهر، در فرآیند سیاســت گذاری و در زنجیره 
اجرایی و نظارت شهری، هرگونه تالش و فعالیت در جهت 
دســتیابی به اهداف، برنامه ای را مختل و حتی ناممکن 
می سازد که در یک کالم می توان گفت باید رابطه مردم با 
محیط زیست شهری اصلی ترین عامل در مدیریت فضای 

سبز قلمداد می شود.
وی تأکید کرد: امروزه مفهوم شــهرها بدون فضای 
سبز در اشکال گوناگون آن، غیر قابل تصور است زیرا 
گسترش شــهرها موجب تشدید توســعه شهری بی 
رویه و ناپایدار شــده که تشدید آلودگی های محیطی 
از مهمترین آن به شــمار می آید که خود زمینه ساز از 
بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و تغییر کاربری 

این گونه اراضی است.
وی افزود: توسعه فضای سبز شهری در جهت کاهش 
آلودگی های شــیمیایی هوای شــهرها در کنار عواملی 
همچون ایجاد منابع گذران اوقات فراغت برای شهروندان 
از جمله ضروریات زندگی شهرنشــینی است چرا که در 
شهرها گذران اوقات فراغت برای کسب تعادل روحی نه 
تنها امری اســت واجب بلکه فقدان آن نیز حتی بر روی 

توانایی های کاری افراد تأثیرگذار است.
این فعال محیط زیســتی عنوان کرد: اگرچه بیشتر 
شهروندان از مزایا و تأثیرات غیر مستقیم فضاهای سبز 
بر زندگی خود آگاه نیستند اما این تأثیر و کنش متقابل 
میان برخورداری از فضای سبز و عدم بر خورداری از آن 
بر زندگی آن ها توســط پژوهش های گوناگونی به اثبات 

رسیده است.
 وی اضافه کرد: یکی از فضاهای بسیار مهم، با ارزش، 
تأثیرگــذار و آرامش بخش در شــادکامی زندگی مردم 
شهرنشین معاصر پارک ها و فضای سبز شهری است که 

رابطه انسان و عناصر طبیعی را برقرار می سازد.

نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی انسان ها
 1( جذب پرتوها 

دو دســته از پرتوهــای خورشــیدی تأثیــرات 
چشــمگیری بر بدن انسان و ســایر جانداران باقی 
می گذارنــد. یکی از آنها پرتومــادون قرمز و دیگری 

پرتو ماوراء بنفش است. 
احســاس آرامشی را که انسان در سایه، به ویژه در 
ســایه یک درخت احســاس می کند تا حدی مربوط 
می شــود به جــذب پرتوهای مادون قرمز خورشــید 
توســط درخت)نا گفته نماند کــه که پرتوهای مادون 
قرمــز با طول موج بلند خود خاصیت گرمازایی دارند( 
و مقــداری نیز به دلیل جــذب پرتوهای ماوراء بنفش 
صورت می گیــرد. امروزه تأثیرات پرتــو ماوراء بنفش 
بربافت سلولی گیاهان و جانوران و همچنین خاصیت 
گندزدایی آن بخوبی روشــن شده است بنابراین نقش 
درختان در حمایت از انســان و سایر جانداران در برابر 

آفتاب سوزان به خوبی روشن می شود. 
2( جذب گرد و غبار 

درختان به ســبب پراکندگی شــاخ و برگ خود 
بر تمــام زوایــا و ســطوح، همچون یــک گردگیر 
عمــل می کنند. اگر درخت را بــه دقت نظاره کنیم 
می توانیم تنه آن را به جای دسته و شاخ و برگ آن 
را به جــای پرهای روی یک گردگیر معمولی که در 

بکار گرفته می شود، تصور کنیم.  خانه 

با ایــن ویژگی، درختانی که در خاک ثابت مانده 
اند به منزله یک گردگیر کاشته شده در زمین نقش 
خود را ایفا می کنند.طی بررسیهای بعمل آمده یک 
هکتار از فضای ســبز که حدوداً 200 درخت در آن 
کاشته شــده باشد تا 68 تن از گرد و غبار را در هر 
بارندگی در خود جذب می کند.کاماًل واضح است که 
با وجــود چنین درختانی زدودن 68 تن گرد وغبار، 
رایگان خواهد شــد در صورتیکه بدون این درختان 
باید هزینه بســیاری را برای این کار اختصاص داد. 

تولید اکسیژن   )3
هوای مورد نیاز انســان در روز حدود15 کیلوگرم 
اســت. درحالی که جذب غذای مــورد احتیاج وی به 
آب 1/5 کیلوگرم و غذا 2/5 کیلوگرم می باشــد.از این 
مقدار هوای ســالم که به بدن انسان وارد می شود 78 
درصــد آن را نیتــروژن و 21 درصد آن را اکســیژن 
تشــکیل می دهد. گازهای دیگر ماننــد گاز کربنیک، 
نئــون و هلیوم به همــراه اکســیدهای ازت و گوگرد 
مقدار بســیار ناچیزی از وزن هوا را تشکیل می دهند.

مثــاًل گاز کربنیک 03 درصذگاز کربنیک ســریعاً به 
مرگ انســان منتهی می شود. تأکید می شود که مقدار 
زیادی از اکســیژن آزاد شــده در طبیعــت از طریق 
فضای ســبز تولید می گردد. حال اگر درخت و فضای 
سبزی وجود نداشته باشد مشــکل انسان در رابطه با 

وجود گازکربنیک در هوا و کمبود اکســیژن به خوبی 
نمایان می شــود.علفها و چمنزارهــا اگر چیده و کوتاه 
نشوند ســطح ســبز زیادی را به وجود می آورند مثاًل 
یک مترمربع چمن چیده)بریده( شــده به ارتفاع 5-3 
ســانتیمتر دارای 6تا10 مترمربع سطح سبز می باشد.

در صورتی که همین چمن در حالت کوتاه نشــده در 
هر مترمربع دارای 200مترمربع ســطح ســبز است.

براساس این محاســبه تنها 1/5 مترمربع چمن کوتاه 
نشده میتواند به اندازه یک انسان در یک سال اکسیژن 

تولید کند. 
فیتونسید  تولید   )4

بررســی های دانشــمندان علم محیط زیســت 
نشــان می دهد کــه درختانی ماننــد: گردو، کاج، 
بید،  اکالیپتوس،  فندق، ســروکوهی،  بلوط،   نراد، 
افرا، زبان گنجشــک و داغداغــان از خود ماده ای 
به نام فیتونســید در فضا رها می ســازند که برای 
بســیاری از باکتریهــا و قارچهای تک ســلولی و 
اثر کشندگی دارد.در عین  برخی از حشــرات ریز 
حــال تولید چنین موادی توســط درختان برروی 
انســان اثــر فرح بخشــی دارد. دلیل ایــن امر را 
دانشــمندان چنین بیان می کنند: مغز انسان از دو 
نیمکره چپ و راســت تشــکیل شده است. نیمکره 
راســت در تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان 

نیازهــای دیگر  و  ماننــد احســاس محبت،خواب 
طبیعــی نقش دارد.در حالی کــه نیمکره چپ کار 
بــه نظم کشــیدن کارهای مکانیکی انســان مانند 
تنظیم وقت و ســروقت حاضر بودن را بعهده دارد. 
به دلیل درگیری در کارهای  انســان شهرنشــین 
روزمره و شرایط محیط زیســت شهری به مراتب 
کار بیشــتری از نیمکــره چپ خود می کشــد که 
ایــت امر موجب اختــالل بیــن دو نیمکره مغز و 
انســان می گردد. در نتیجــه عملکرد طبیعی مغز 

دانشــمندان پی بــرده اند که درختان به ســبب 
رهاســازی مواد شبیه فیتونســید می توانند تعادل 
بیــن دو نیمکره مغز را به خوبی برقرار ســاخته و 
حالت طبیعی و آرام بخشــی را به انســان ارزانی 
دارند.بنابراین نقش آرامبخشــی درختان و فضای 

می گردد.  نمایان  خوبی  به  سبز 
5( تعدیل آب و هوا 

درختان با تعریق و تعرق خود نقش حساســی در 
کاهش دمای میکروکلیما و افزایش رطوبت نســبی 
هوا ایفــا می کنند.دمای یک هکتار فضای ســبز در 
مــرداد ماه تا 4/5 درجه کمتر از فضای مجاور خالی 
از درخت اســت.و به همین نحو رطوبت نسبی درون 
یک فضای ســبز تا11درصذ بیــش از محیط خارج 
اندازه گیری شــده اســت.با تعدیــل دو پارامتر یاد 

شده،فضای ســبز، میکروکلیمایی به وجود می آورد 
که آســایش فیزیکی مناسبی برای زیست انسان در 

پی دارد. 
6( مؤثر در کاهش آلودگی صوتی 

در حالــی کــه آلودگی هوای تهــران یا آلودگی 
جویهــای ســیاه رنــگ و گندیــده قابــل رؤیــت 
تهرانــی جنجال  شــهروندان  از  می باشد،بســیاری 
هیاهــوی اطراف خــود را آگاهانه یــا ناخودآگاهانه 
نادیده گرفته و آن را جزئی تفکیک ناپذیر از زندگی 
شــهری می دانند. صدای گوش خراش فروشندگان 
دوره گرد با بلندگو، موتورســواران با سروصدا در هر 
ساعت از روز،اتومبیلها با اگزوز ناقص و بوق زدنهای 
بی مورد،مته های مختلف جهت کندن و لوله گذاری 
و با آســفالت خیابانها، صدای بلندگوهای گوناگون، 

با آلودگی صوتی،آلوده می سازند.  فضای شهررا 
سبک شــدن خواب ـ کاهش زمان خواب عمیق 
که جزء آلودگیهای ناخودآگاه هســتند.کاهش مدت 
رویــا ـ پریدن از خــواب بر اثر صداهــای ناهنجار 
که آلودگی آگاه شــمرده می شوند.واکنشــهای فوق 
به وســیله آلودگی صوتی معادل 40-50 دســی بل 
ایجاد می شــود و حاصل این واکنش ها بدون تردید، 
کاهش بازده قدرت فکری و جســمی را در پی دارد. 
راسخون  منبع: 
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وقتی کشوری عزت ملی اش 
را باور می کند

اعظم مهری
عزت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای 
انقاب اسامی است؛ دستاوردی که برکات 
بسیاری برای مردم ما به همراه داشت. عزت 
ملی وقتی تقویت شــود، وقتی باشــد و در 
دلهای مردم جاری شــود خیلی از مســائل 
ناخودآگاه حل می شــود؛ دشــمن ناتوان تر 
می شــود، غــرور ملی جایگزین زیردســت 
بیگانه بودن را می گیرد، مســووالن و مردم 
و بــه خصوص جوانــان با انگیزه بیشــتر و 
دلی پرشــورتر اهدافشان را دنبال می کنند، 
هرکس در هر جایگاهی، خودش را در برابر 
پیشرفت کشورش مســوول می داند و همه 
کارها و تاش هایش را مؤثر در تداوم حرکت 

رو به جلوی مردم سرزمینش.
وقتی کشوری عزت ملی اش را باور می کند، 
دیگر به هیچ بیگانه ای باج نمی دهد، حرفش 
را می زند چون می داند حق است، راهش را با 
تمام اعتقاد و ایمانش به پیش می برد و دنیا را 

به گام های استوارش خیره می کند.
جهان امروز شاهد تحرک جدید نهضت 
بیداری اسامی بر اساس الگوی مقاومت در 
برابر سلطه امریکا و صهیونیسم است. و این 
همان حرکت مردم سرزمین ماست که دارد 

بنا بر اصل حقانیتش جهانی می شود.
حــاال شکســت سیاســت های امریکا و 
همــکاران توطئه گر و خائنــش برای همه 
واضح و روشــن اســت و تمام اینها بخشی 
از همان عزتی اســت که امــروز جمهوری 
اســامی را در تمام دنیا سربلند و پرافتخار 

کرده است.
ســرزمین ما حاال از ارزشــهای انقابی 
و ملّــی خود، یــک گام هم عقب نشــینی 
نمی کنــد؛ از تهدیدهای پوچ ســردمداران 
دروغ و نیرنــگ و خدعه نمی هراســد؛ و در 
همه حال، عّزت کشــور و ملّــت خود را در 
نظر دارد و گــوش به فرمان رهبر فرهیخته 
و اندیشــمند و بزرگوارش مسیرش را ادامه 
می دهد. مســیری رو به عزت و سربلندی و 

عدالت و دین مداری.

ابان بن سوید می گوید:

از امام صادق)ع( پرسیدم: چه چیزی 
ایمان را در انسان پابرجا می کند؟

فرمود: آنچه ایمان را پابرجا می کند 
پرهیزکاری و آنچه ایمان را از انسان 

بیرون می راند طمع است.
خصال، ج1، ص9

شمشاد خاهن رپور ما از هک کمتر استباغ مرا هچ حاجت سرو و صنورب است

وا مقرر استچون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه تشخیص کرده ایم و مدا

دولت رد آن سرا و گشایش رد آن از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
رد است

عیبش مکن هک خال رخ هفت کشور استشیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم

ات آب ما هک منبعش اهلل اکبر استفرق است از آب خضر هک ظلمات جای او است

با پادهش بگوی هک روزی مقدر استما آربوی فقر و قناعت نمی ربیم

کش میوه دلپذریرت از شهد و شکر استحافظ هچ طرهف شاخ نباتیست کلک تو
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4 قيمـت هر گرم طال , 1 7 6 , 0 0 0
43,990,000 قيمت تمام سكه
24,170,000 قيمت نيم سكه
16,180,000 قيمت ربع سكه

9 قيمت سكه يك گرمي دولتي , 9 9 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

129,000دالر 
148,000یورو 
167,300پوند 
19,110یوان

22,740لیر ترکیه

روز عمامه گذاری 40 نفر از طالب همدانی در مراسم چهلمین روز شهادت شهید قاسمیعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

متقی کسی است که با مردم حشر و نشر 
داشته و هیچگاه از خدا غافل نشود

در قرآن مجید آمده است: همانا گرامی ترین شما نزد خداوند 
باتقواترین شماست.

پیامبر اسام)ص( فرموده اند: حقیقت تقوا عمل به آنچه است 
که به درستی می دانی و آموختن آنچه است که نمی دانی.

حکایت: به ابوســعید ابی الخیر گفتند کسی را می شناسم که 
مقامی واال داشــته و روی آب راه می رود، شــیخ گفت اینکه 
چیزی نیســت پرندگانی هم هســتند که روی آب می پرند، 
گفتند در یک لحظه از این طرف دنیا به آن طرف دنیا می رود. 
گفت ُخب شــیطان هــم در یک آن به سراســر عالم می رود. 
گفتند می تواند به هوا بپرد شــیخ گفت: خب این کار را مگس 
هم انجام می دهد. واالمقام و باتقوا کســی اســت که در میان 
مردم حشر و نشر و دادوســتد داشته باشد در عین حال یک 

لحظه از خدا غفلت نکند.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

 همین حوالی

امامزاده اسماعیل )ع( محله زرهان
هگمتانه، گــروه فرهنگی: بقعه امامزاده اســماعیل )ع( در خیابان امام 
حسین)علیه السام( شهر تویسرکان واقع شده و راه آن از کوچه باغی منشعب 

به خیابان نامبرده می گذرد.
در گذشته این زیارتگاه در محل زرهان که قبرستان قدیمی در آنجا بود، 
قرار داشت و مشهور به امامزاده زرهان بود. اما امروزه پیرامون بقعه بازسازی 
شده و تبدیل به پارک شده است. در بین مردم این امامزاده را "فقیره و غریبه" 
نیز می خوانند؛ زیرا در گذشته کمتر کسی به آن رسیدگی می کرد. حتی مدتی 

به شکل مخروبه در آمده بود.
اما ســرانجام از سوی اداره اوقاف و امور خیریه و با همت مهدی روشنی 
مرمت شده و ضریحی آهنی که توسط حسن کنزی همدانی ساخته شده 
و در نوع خود بســیار زیبا و دیدنی است، در ســال 1382 بر مرقد امامزاده 

نصب شده است.
بنای فعلی امامزاده مربوط به دوره آخر حکومت صفویه اســت و از آثار 
باســتانی به شمار می رود. در اطرافش قبور عده ای از بزرگان شهر قرار دارد، 
از جمله قبر حجت االسام مرحوم شیخ محمدمدرس سبزواری.معموال در 
شب های جمعه مجلس روضه خوانی و زیارت در این امامزاده برقرار می شود 
و مورد توجه و نذور اهالی است. در تابلویی بر دیوار بقعه از قول مرحوم عامه 
مجلسی نوشته شده که این جا مدفن اسماعیل بن موسی)علیه السام( برادر 

امام علی بن موسی الرضا)علیه السام( است.

وصیت شهید محمد ترکمان

تنها وصیت من عمل به حرف های امام است و دیگر هیچ
فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
زیر  بودی،  خاک  این  كجای 
كــدام آســمان، آن لحظه 
قلب  از  كلمــات  ایــن  كه 
می شد؟  جاری  پرشــورت 
خمپاره  كــدام  آتــش  زیر 
برایم  گلوله  كــدام  آماج  و 
نوشــتی حرف هایت را؟ چه 
حالی داشــتی وقتی با تمام 
گذاشــته  را  جانت  وجودت 
بودی البــه الی واژگان پرپر 
و می نوشــتی از عبــورت؟ 
افق هــای  از  می نوشــتی 
گلگون، از جوانه های روییده 
تو  تفدیده.  خاک هــای  در 
می نوشــتی و امروز منم كه 
صدای  كه  منم  می خوانمش، 

تــو شــده ام در خواب های 
ســنگین دنیا. تو می نوشتی 
كلمات  كــه  ماییم  امروز  و 
تو را فریادیم، چشــم هایت 
را بیداریم و دســتانت را در 

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

»گمان مبریــد آنها که در راه 
خدا کشته می شوند مرده اند، بلکه 
زنده اند و نزد پــروردگار خویش 

روزی می خورند«.
مهــدی  بــر  ســام  بــا 
صاحب الزمان)عج( و با ســام به 
امــام امت خمینــی و روحانیت 
مبــارز و در خط امــام و درود بر 
ملت قهرمان  و شــهیدپرور که با 
نثار خونشــان درخت اســام را 

بارور کردنــد و دین خدا را یاری 
نگذاشــتند اسام در  و  رساندند 

معرض خطر قرار گیرد.
با یاری و کمــک خداوند در 
این مســیر حق قرار گرفتم. لیک 
وظیفه شــرعی خود  به  می دانم 
عمل می کنــم دارم امیدوارم که 
خدا ما را از بندگان وظیفه شناس 
خود قرار دهد و عمل ما را مقبول 

درگاه خویش قرار دهد.
عطا  فقط خــدا  را  پیــروزی 
می کند. امیدوارم همه مردم این 
عمل را وظیفه خودشــان بدانند، 
امــا تنها وصیت مــن حرف های 
امام اســت و دیگر هیچ. وصیت 
مــن چیز دیگــری غیــر از این 
نیست و نمی تواند باشد البته اگر 

قابل باشم. امروز همه می دانند و 
بر همه حتی دشمنان اسام نیز 
ثابت شده که حرف های این مرد 
خدا)امــام خمینــی( واقعاً طبق 

حدیث است.
خانواده  عزیزم بیشتر از این در 
راه انقاب کوشش کنید و بیشتر 
از این خودتان را مسوول بدانید. 
امیدوارم که حالم کنید بسیار با 
کردم مخصوصاً  بدرفتاری  شــما 
با فامیل، از همه بســیار متشکرم 
کــه مرا بــه راه راســت هدایت 
کردیــد و امیــدوارم کــه طلب 
بخشــش از خداوند کنید. از شما 
می خواهم تا جای ممکن به جای 
بدرفتاری هــای من بــه دیگران 

نیکی کنید.

مدیر حوزه های علمیه کشور در مراسم چهلم شهادت طلبه همدانی حجت االسالم مصطفی قاسمی:

 مردم علیرغم سختی ها مقاوم هستند و بی شک پیروز خواهند شد
مردم با همه بی تدبیری ها پای نظامشان ایستاده اند که نمونه آن تشییع باشکوه طلبه شهید مصطفی قاسمی است

آمریکایی ها نیز فهمیده اند همه توپ و تشر آنها به جایی نخواهد رسید
در این مراسم 40 نفر از طالب مدارس استان به لباس روحانیت ملبس شدند

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مدیر 
حوزه های علمیه كشــور گفــت: انقالب 
اســالمی منطقی دارد كه تــرس و كوتاه 
آمدن در آن معنی و جایگاهی ندارد، البته 
متأســفانه یک جاهایی در مقابل دشمن 
كوتاه آمده ایم و كاله نیز سرمان گذاشتند 
زیرا برخی با بــی دقتی از گفتمان انقالب 

استفاده نکردند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، آیت اهلل علیرضا 
اعرافی روز پنجشــنبه در مراسم چهلم شهادت 
طلبه همدانی حجت االســام مصطفی قاسمی 
که در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار شد با 

بیان اینکه ایران تنها کشــوری اســت که طی 
40 سال گذشــته علیرغم فشارها، کارشکنی ها 
و وجود قوانین مخدوش بین المللی با شجاعت 
در مقابل مستکبران ایستاده است گفت: دشمن 
امروزه آمده اســت که اقتــدار گفتمان انقاب 

اسامی ایران را بگیرد.
وی بــا تأکید بر اینکه کوتاه آمدن در منطقه 
انقاب اسامی جایگاهی ندارد بیان کرد: اینکه 
امروز شــمرها و جادهای زمانــه آمده اند تا با 
کارشــکنی انقاب اســامی ایران را که نشأت 
گرفته از اســام نــاب محمدی اســت از پای 

درآورند به خاطر مخالفت با دین است.
*یک جاهایی كوتاه آمده ایم و كاله نیز 
سرمان گذاشتند زیرا برخی با بی دقتی از 

گفتمان انقالب استفاده نکردند
آیت ا... اعرافی گفت: انقاب اســامی منطقی 
دارد کــه ترس و کوتــاه آمــدن در آن معنی و 
جایگاهی ندارد، البته متأســفانه یک جاهایی در 
مقابل دشــمن کوتاه آمده ایم و کاه نیز ســرمان 
گذاشتند زیرا برخی با بی دقتی از گفتمان انقاب 

استفاده نکردند.
*انقالب نقطه عطف تاریخ در كل جامعه 

بشری محسوب می شود
مدیــر حوزه های علمیــه کشــور در ادامه 
سخنان خود با بیان اینکه فریاد انقاب اسامی 
در 50 ســال پیش و از مدرسه فیضیه بلند شد 
گفت: این رویداد در حقیقت نقطه عطف تاریخ 

در کل جامعه بشری محسوب می شود.
این مسؤول با اشاره به اینکه انقاب اسامی 
ایران موازنه فکری دنیا را تغییر داده است اظهار 
کرد: انقاب اســامی ایران یک اندیشــه عالی 
عقانی و متعالی اســت که به عنوان یک جبهه 

فکری در دنیا به شمار می آید.
وی با بیان اینکه فکر اسامی و معرفت برخاسته 
از حوزه های علمیه است بیان کرد: امروزه در جهان 
صد هزار تحصیل کرده حوزه های علمیه در بیش از 
صد کشور حضور دارند که این امر حاصل تاش و 

مجاهدت های شهداست.
این مسؤول با اشــاره به اینکه ایجاد جریان 
فکری در جهان که پشتیبان آن انقاب اسامی 
ایران بــوده موجب عصبانیــت آمریکا و ترامپ 
شده اســت گفت: دشــمنان هر کاری را برای 

نابودی انقاب اسامی ایران انجام می دهند.
مدیر حوزه های علمیه کشــور بــا تأکید بر 
اینکه امــروز جریان فکر اســامی یک جریان 
مطرح در کرســی های عالم اســت اظهار کرد: 
اندیشه اسامی و انقاب اسامی در دنیا منطبق 

بر عدالت و شجاعت تعریف شده است.
آیت ا... اعرافی با اشاره به اینکه امروزه جبهه 
حق و باطل آشــکار شــده اســت گفت: جبهه 
مقاومت امروز متشکل از انصاراهلل، حشدالشعبی 
و حماس اســت و طی پنج ســال گذشته این 

گروه ها توانسته اند به طور معجزه آفرین جریان 
داعش را شکســت دهند و در مقابل دشــمنان 

اسام ایستادگی کنند.
مدیر حوزه های علمیه کشــور با بیان اینکه 
جنگ جهانی دوم به نفع متفقین به پایان رسید 
گفت: بعد از این جنگ جهان وارد عصر جدیدی 
شــد و این کشــورهای پیروز دنیا را میان خود 

تقسیم کردند.
وی با اشاره به اینکه عمده کشورها مستعمره 
این پنج کشــور شدند اظهار کرد: ذخایر، ثروت 
ها، معادن، فکر، فرهنگ و اندیشه مردمان جهان 
همانند گوشت قربانی میان این کشورها تقسیم 
شــد که بعدها از لحاظ اســتعماری مردم را به 

خود وابسته کردند.
این مســؤول بــا بیــان اینکه کشــورهای 
اســتعمارگر بعد از جنگ جهانی دوم حتی زبان 
کشــورها را نیز تغییر دادند عنوان کرد: فرهنگ 
غربی به کشورهای مستعمره تحمیل شد و تمام 

ذخایر آنها را چپاول کردند.
وی افزود: 55 کشــور با بیــش از یک و نیم 
میلیــارد جمعیــت، بیــش از 70 درصد انرژی 
نفت و گاز و معادن و با ســابقه تاریخی با همه 
بزرگی و اهمیتش در خــواب بودند و روزی به 
خود آمدند که دیدند همه امورشــان را متفقین 
یعنی کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا 

و روسیه در دست گرفته اند.
اعرافی بــا بیان اینکه ظلم هــای عجیبی به 
کشورهای مســتعمره در طول تاریخ شده است 
عنوان کرد: نمونه این موارد غارت ذخایر معدنی 
کشورهای آفریقایی است در حالی که مردم این 

کشورها در فقر و تهی دستی به سر می برند.
مدیر حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه بعد از 
جنگ جهانی دوم جهان اسام در خواب بود بیان 
کرد: در این دوران جهان اسام بی تفاوت نشست و 

متفقین کشورهای آنها را نیز غارت کردند.
وی بــا بیــان اینکه ایجــاد رژیــم غاصب 
صهیونیســتی یــادگار این عصر بعــد از جنگ 
جهانی اســت گفت: گاهی ملت هــا و یا جوامع 
نمی داننــد، در جهل به ســر می برند و یا اینکه 
می داننــد و عزم الزم را بــرای تحرک ندارند و 
اجازه می دهند کشورهای مستکبر آنها را چپاول 

و ارزش های آنان را به یغما ببرند.
وی با اشــاره به اینکــه بزرگانی چون عامه 
حلــی و خواجه نصیر الدین طوســی کار بزرگی 
در تعالــی مکتــب پرافتخار اهل بیــت)ع( در 
پیچ تاریخی رقم زدنــد گفت:دنیا بداند در دل 
مســلمانان آتش فشــان هایی وجود دارد که هر 

زمان الزم باشد فوران خواهد کرد.
تجهیزات  امنیت،  از  اســالمی  *ایران 
برخوردار است  و قدرت علمی بســیاری 
و می تواند تمام دنیای اســتکبار را در هم 

بشکند
این مســؤول با بیان اینکه در کشور ضعف، 
نقد و مشــکل داریم بیان کــرد: این ضعف ها را 
بایــد گفت اما اینها نشــان نمی دهد که ما یک 
کشور ساده و در حاشیه هســتیم امروزه ایران 
اســامی از امنیت، تجهیــزات و قدرت علمی 
بســیاری برخوردار است و می تواند تمام دنیای 

استکبار را در هم بشکند.
وی با اشاره به اینکه باید مهمترین عنصر اقتدار 
خود را به درستی حفظ کنیم گفت: حوزه علمیه و 

دانشگاه در این خصوص بسیار نقش دارند.
این مسؤول با تأکید بر نقش حوزه علمیه در 
کشــور بیان کرد: ضروری است حوزه علمیه ما 
در تراز صیانت از ارزش های متعالی سامان یابد.

اعرافی همچنین به ســفر نخست وزیر ژاپن 
به کشور اشــاره و بیان کرد: بدانید حل و فصل 
تمام قضایا به قدرت خون شــهدا و ایستادگی و 

مقاومت در برابر دشمن عملی خواهد بود.
وی اظهــار کرد: در روز قدس با وجود برخی 
کم کاری های مســؤوالن ملت بــه صحنه آمد و 
نشــان داد هیچ رعب و وحشــتی از دشمنان و 

مستکبران ندارند.
اعرافی تصریح کرد: دشمنان بدانند در ایران 
میلیون ها ســرباز مجاهد و سردار شجاع وجود 
دارد و این جبهه بزرگ با تسلیحات و تجهیزات 

پیشرفته مقابل آنها خواهد ایستاد.
وی با بیان اینکه دشمنان بدانند بنا به گفته 
رهبر انقاب و مسؤوالن نظام ایران اهل تعرض 
و تعدی به هیچ کشــوری نیســتند عنوان کرد: 
اما اگر روزی دشــمنان تعرض کنند این تجربه 

متفاوتی برای آنها خواهد بود.
اعرافی به رژیم غاصب اســراییل نیز اشاره و 
بیان کرد: این رژیم امروزه در گوشه ای محصور 
شــده اســت و جبهه مقاومت اجازه هیچ گونه 

تحرک و قدرت نمایی را به آنها نخواهد داد.

وی با بیان اینکه اروپایی ها نیز امتحان خوبی 
ندادند گفت: اقدامات هنجارشکنانه آنها نشان از 
بی وفایی و کژفهمی آنهاست و اینکه به تعهدات 
خود عمل کردند نیز نشان از ضعف و زبونی آنها 

در مقابل آمریکا است.
این مسؤول با اشــاره به اینکه اروپا هم نشان 
داد در مقابــل آمریکا عددی نیســت عنوان کرد: 
آمریکایی ها نیز فهمیده اند همه توپ و تشر آنها به 
جایی نخواهد رسید، اما مردم ما علیرغم سختی ها 

مقاوم هستند و یقینا پیروز خواهند شد.
آیــت اهلل اعرافی با بیان اینکه در پرونده آمریکا 
هزاران عهدشکنی ثبت شده است گفت: در دوران 

ما برجام یکی از مصادیق بارز آن بوده است.
وی با اشــاره به اینکه اروپایی ها نیز در این 
مســئله به وظایف خود عمل نکردند و بر ســر 
این پیمان نماندند گفت: هنوز نیز آماده نیستند 
به تعهدات شــان عمل و از این مسئله حمایت 

کنند.
مدیــر حوزه های علمیه کشــور اظهار کرد: 
دشــمنان آرزوی شکســت ملت بــزرگ ایران 
اســامی را به گور خواهند بــرد و ملت صبور 
ایران، ســپاه، نیروهای مردمی، بسیجی و جبهه 

مقاومت در برابر آنها ایستادگی خواهند کرد.
آیت اهلل اعرافــی با قدردانــی از مردم برای 
مقاومت در شرایط ســخت عنوان کرد: مردم با 
همه بی تدبیری ها پای نظامشان ایستاده اند که 
نمونه آن تشــییع باشکوه طلبه شهید مصطفی 

قاسمی است.
وی همچنین ضمــن تقدیر از مردم همدان 
به خاطر حضور باشــکوه در این مراســم گفت: 
نیروی انتظامی نیز سرعت عمل خوبی در زمینه 
شناســایی قاتل این روحانی داشــت که قابل 

تقدیر است.
همچنین در این مراســم از مســتند " ضد 
نور" درباره زندگی و سیره شهید حجت االسام 
مصطفی قاســمی کاری از صدا و سیمای مرکز 

همدان رونمایی شد.
در ایــن مراســم 40 نفر از طــاب مدارس 

استان نیز به لباس روحانیت ملبس شدند.

انتشار مجموعه شعر یک مداح

سعید حدادیان هنوز از عشق می گوید!
فرهنگی:  گــروه  هگمتانــه، 
از  »هنــوز  شــعر  مجموعه 
عشــق می گویند« ســروده 
ســوی  از  حدادیان  ســعید 
نشــر شهرســتان ادب روانه 

كتابفروشی ها شده است.
ســعید حدادیان که اغلــب او را با 
مداحی هایش می شناسند، در حوزه 
شعر نیز فعالیت می کند و به تازگی 
کتاب دیگری از او که مجموعه اشعار 
او است، روانه بازار کتاب شده است.

»هنوز از عشــق می گویند« که در 
بردارنده اشــعاری از این مداح اهل 
بیت )ع( اســت، عاوه بر غزل های 
حدادیان، نیمایی هایــی را در خود 
دارد که زاویه ای تازه از این شاعر را 
به مخاطب اشعارش نشان می دهد. 

مضمون اغلب اشعار این کتاب دینی 
و مذهبی است که رویکرد شاعر را 

نشان می دهد.
تا ابر پیدا می شود باید غزل گفت

چون رود دریا می شــود باید غزل 
گفت

رویای دریا شعر باران با ترانه
تعبیر رویا می شود باید غزل گفت

در آتش غم، زیر باران محب
هرلحظه، هرجا می شود، باید غزل 

گفت
در لیله قدری که دل تا مطلع فجر

مجنون لیا می شود باید غزل گفت
ناگاه رنگ از چهره رفت و اشک آمد

عاشق که رســوا می شود باید غزل 
گفت

ای ساربان آهسته ران کآرام جانم...

شاعر که تنها می شــود باید غزل 
گفت

بر اســاس ایــن گــزارش، کتاب 
»همیشــه باران« ســروده سعید 
حدادیان را شهرستان ادب منتشر 
کرده بــود که با توجــه مخاطبان 

روبه رو شد.
در این عصر وحشی

که سرپنجه برج ها صورت آسمان را 
خراشید

در این دوره ظلم یعنی تمدن
در این آتش کفر جای تشکر

در این قحطی آدمیزاد
این چند فصلی که باران نیامد

درد این جو مسموم از دود عصیان
کبودی
سیاهی

پر از سرمه مرگ
طاعون نامهربانی

جذام دورویی
در این روزگار تباهی
پر از مویه های شبانه

پر از گریه های غریبانه کودکانه
زمین لرزه های پیاپی

گسل ها
جدایی

کجایی؟!
خدایا

تو را هر که دارد
تو را هرکه پیدا کند نیست تنها

مجموعه شــعر »هنوز از عشــق 
می گوینــد« در 112 صفحــه بــا 
قیمت 15 هزار تومان از سوی نشر 

شهرستان ادب منتشر شده است.

خبــر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

اصالح خرابی های سیالب همدان
 580 میلیارد ریال نیاز دارد

عمر 6500 دستگاه ناوگان باری همدان باالتر از فرسودگی
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
همدان با اشــاره به خسارت سیالب فروردین گفت: طبق برآورد انجام 
شده از خسارت ها، 580 میلیارد ریال درخواست كردیم كه از این رقم 
520 میلیارد ریال آن مصوب شــد كه 73 میلیارد و 530 میلیون ریال 

آن سهم شهرستان مالیر است.
مصطفی پناهنده روز پنجشــنبه در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: از 13 هزار و 
500 دستگاه ناوگان باری استان، عمر 6 هزار و 500 دستگاه باالتر از فرسودگی 

است و باید از رده خارج شوند.
وی گفت: با توجه به تشدید تحریم ها تا اندازه ای کار برای نوسازی ناوگان باری 

ُکند شده است که امیدواریم با ارائه تسهیات مناسب این روند شتاب بگیرد.
وی وضعیت ناوگان مســافری استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: عمر ناوگان 
مســافری این استان زیر هفت سال است که در بخش اتوبوسی وضعیت استان 

همدان مطلوب است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با بیان اینکه عمر مینی 
بوس های استان باالی 25 سال است و در حال فرسودگی هستند ادامه داد: عمر 
متوسط ســواری ها نیز با 700 دستگاه 12 سال است که وضعیت خوبی دارد و 

به دنبال نوسازی ناوگان مسافری هستیم.
پناهنده با اشاره به فعالیت راهداری در دو بخش راهداری و حمل و نقل، تاش 
برای ارتقای بهــره وری در حمل و نقل با کمترین هزینه، بیشــترین ایمنی و 

کمترین زمان را از اولویت ها برشمرد.
وی بیان کرد: برای رسیدن به این بهره وری باید راه های خوبی داشته باشیم که 

برای بهبود حمل و نقل باید نقاط حادثه خیز کاهش و از بین بروند.
وی با بیان اینکه 106 نقطه حادثه خیز و پرتصادف در استان همدان شناسایی 
شده است ادامه داد: از این تعداد 15 نقطه حادثه خیز در شهرستان مایر است 
که ســال گذشته چهار نقطه حادثه خیز در روستاهای مهرآباد، کرکان، حسین 

آباد شاملو و ازناو اصاح و از حالت پرتصادف خارج شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان گفت: تاش ما بر این اســت تا 
همواره راه های اســتان را بهســازی کنیم و با روکش آسفالت، ایجاد خط کشی، 

نصب عائم و مشخصات استاندارد در راه ها به ضریب ایمنی استاندارد برسیم.
پناهنده به ســیاب های فروردین امســال و نقش آفرینی نیروهای راهداری و 
سهم آنان در خدمت رسانی به مردم اشاره و اظهار کرد: بیش از 850 کیلومتر از 
راه های اســتان همدان از پنج تا 90 درصد در بارندگی ها و سیاب امسال دچار 

مشکل و 258 دهانه پل تخریب شد.
وی با بیان اینکه در حال اصاح و بازســازی این خرابی ها هســتیم افزود: طبق 
برآورد انجام شده از خسارت ها، 580 میلیارد ریال درخواست کردیم که از این 
رقم 520 میلیارد ریال آن مصوب شــد که 73 میلیارد و 530 میلیون ریال آن 

سهم شهرستان مایر است.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان گفت: در مرحله نخســت در 
حال جذب 210 میلیارد ریال آن هستیم که از این مبلغ 30 میلیارد ریال برای 
اصاح و روکش آســفالت مسیرهای مایر به همدان و بخشی از محور مایر به 

اراک هزینه می شود.
پناهنــده بهســازی و اصاح 2 محور مایــر به اراک و مایر بــه بروجرد را از 
اولویت ها برشــمرد و بیان کرد: خط کشی و رنگ آمیزی راه ها در استان ضعیف 
اســت که برنامه ریزی های الزم در این زمینه انجام شــده و بــا راه اندازی یک 

دستگاه خط زن در دست اقدام است.
وی ادامــه داد: با توجه بــه اینکه مایر از بُعد اقتصــادی و حمل و نقل دارای 

اهمیت ویژه ای است، نگاه ما به این شهرستان ویژه است.
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