
اي مرحله  يک   98-20 مناقصه شماره  کيفئ-  رزيابئ  ا آگهئ 

موضوع مناقصه: احداث شبکه توزيع و ساخت و نصب انشعابات بصورت پراکنده در شهرستان کبودراهنگ و روستاهاي تابعه 
شرکت گاز استان همدان در  نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر کار: 
 1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 6/675/830/000 )شــش ميليارد و ششــصد و هفتاد و پنج ميليون و هشتصد و سي هزار( ريال 

مي باشد.
2- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 333/792/000 ) سيصد و سي و سه ميليون و هفتصد و نود و دو هزار( ريال مي باشد که 

به صورت يکي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.

متقاضيان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 12 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شرکت در مناقصه 
مذکور نسبت به دريافت اسناد ارزيابي کيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.

تاريخ تحويل پاکات ارزيابي کيفي حداکثر تا ساعت 11 روز يکشنبه 1398/04/30 مي باشد.
 محل تحويل: همدان، ميدان شير سنگي، ساختمان مرکزي شــرکت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، امور قراردادها

 مي باشد.تاريخ بازگشايي پاکات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن: 4 - 38260571، 8 - 38261075

دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

شركت ملی گاز اریان

ن شركت گاز استان همدا
 )سهامی خاص(

دوم نوبت 
شماره مجوز: 1398.2158

تاريخ چاپ نوبت اول: 1398/04/18        **      تاريخ چاپ نوبت دوم: 1398/04/20
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هشدار رضوان سلماسی:

نورمهال در حال نابودی است
قراباغی تأکید کرد:

موانع سرمایه گذاری
 عامل عدم پیشرفت گردشگری

برای اولین بار در کشور

دریافت گواهی نامه استاندارد زمین 
بازی کودکان از سازمان ملی استاندارد

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

استاندار همدان در کارگروه اشتغال و برنامه ریزی استان :

همدان رتبه نخست کشور در کاهش بیکاری
خجسته: 1500 میلیارد تومان در همدان سرمایه گذاری می شود

حاجی بابایی: مالیات در همدان عاقالنه تر باشد
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با حضور مسؤوالن استانی و کشوری انجام شد

گشایش مرکز آموزش هتلداری
و گردشگری غرب کشور در همدان

 مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور با 
حضور مســؤوالن کشوری و استانی در استان همدان، 

شهر مریانج گشایش یافت.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، آیین گشــایش مرکز 
آمــوزش هتلداری و گردشــگری غرب کشــور، ظهر 
چهارشــنبه با حضور مسؤوالن کشــوری و استانی و 
نمایندگان مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی، 
اســتاندار همدان و جمعی از بخش خصوصی در شهر 

مریانج برگزار شد.

معــاون وزیر و رئیس ســازمان فنــی و حرفه ای 
کشــور در این مراسم با اشاره به اینکه کار اصلی را در 
راه انــدازی این مرکز بخش خصوصی انجام داد، اظهار 
کــرد: در جایی که بخش خصوصی می تواند ورود پیدا 

کند ما  نباید ورود پیدا کنیم.
سلیمان پاک سرشــت ادامه داد: ما باید زمینه ها را 
فراهم کنیم تا بخش خصوصی ورود پیدا کند و امروز 
می بینیم شرکای بین المللی و ملی برای راه اندازی این 

4مرکز ورود کردند.
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7
 بررسی می کند

عفاف و حجاب؛ رمز بهتر
 زندگی کردن مردان و زنان

2
به همت منطقه چهار شهرداری انجام می شود:

افتتاح، بهره برداری و کلنگ زنی 11 
پروژه مدیریت شهری در منطقه چهار

5
معاون خدمات شهری شهردار همدان:

دفن روزانه 20 تن
 کیسه پالستیکی معضل همدان

4

 به شمارش افتادن نفس های 
»کیان ُکرد«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

کمبود پـزشک در همدان

سرپرست منطقه سه شهرداری خبر داد:

اجرای هم زمان تملک، بازگشایی و بهسازی
 بلوار نظربیگ در کمتر از یک روز

تملک و تخریب پنج پالک تجاری با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال
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ثبت 50 کانون فرهنگی در تبلیغات اسالمی همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: در جلسه  مدیركل 
تشــکل های دینی و مراكز فرهنگی ســازمان 
تبلیغات اســامی با اعضای كانون های فرهنگی 
ثبت  كانون فرهنگی  از وجود 50  استان همدان 

شده در همدان خبر داد.
مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان 
تبلیغات اســالمی با اشــاره به اینکه سازمان تبلیغات 
اســالمی تبیین گر فعالیت هیأت ها و تشکل های دینی 
است،گفت: توســعه کانون های فرهنگی سبب تقویت 

باور جوانان می شود.
حجت االســالم مجیــد باباخانی ظهر دیــروز در 
جلسه ای با اعضای کانون های فرهنگی استان همدان 
با بیــان اینکه کانون های فرهنگــی یکی از مهمترین 
ثمرات ســازمان تبلیغات اسالمی اســت، اظهار کرد: 
انجــام کار فرهنگی توســط افــراد در جامعه، ترویج 

ظرفیت های دینی است.
وی با اشــاره به اینکه ســازمان تبلیغات اسالمی 
تبیین گر فعالیت هیأت ها و تشــکل های دینی اســت، 
افزود: گســترش فضای فعالیت برای اینگونه تشکل ها 
در استان همدان بســیار اهمیت دارد چرا که توسعه 

کانون ها سبب تقویت باور جوانان می شود.
مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان 
تبلیغات اســالمی تأکید کــرد: در عرصــه فرهنگی 

دست اندرکار و مجری کار فرهنگی بیش از مخاطب از 
نتایج کار بهره مند می شود، زیرا کسی که وقت خود را 
وقف دین می کند خداوند با نگاه دیگری به او می نگرد.
*حجت االسام صفری افاكی: برون سپاری 
كانون های  تقویــت  ســبب  فرهنگی  كارهای 

فرهنگی می شود
مسؤول مجمع کانون های فرهنگی تبلیغات اسالمی 
همــدان نیز با بیان اینکه ســه ســال پیش وضعیت 
کانون هــا مطلوب نبــود و تنها چند کانــون به ثبت 
رســیده بود، عنوان کرد: در سال های گذشته کانون ها 
از حمایت هــای الزم برخوردار نبودند و چون اعتبارات 
با اولویت بندی تخصیص نمی یافت هرکسی با مراجعه 

به سازمان می توانست بودجه را دریافت کند.
حجت االســالم ناصر صفری افالکی بــا تأکید بر 
اینکه به دنبال تقویت کانون ها بودیم تا ضمن حمایت، 
ریشه دار شوند، بیان کرد: با تقویت کانون های فرهنگی 
و حمایــت از آنها می توانیم حداقــل 10 تا 15 کانون 
فرهنگی داشته باشیم که انگیزه کار داشته و عمرشان 

را وقف ترویج فرهنگ دینی کنند.
وی بیــان کرد: از بدو تأســیس مجمع کانون های 
فرهنگی در کشــور شاهد تحرک خاصی در این عرصه 
نبودیــم در حالی که قرار بود برنامه های ســازمان به 
کانون ها ســپرده و تقویت شوند که هنوز این مهم نیز 

محقق نشده است.
وی مطرح کرد: کانون های فرهنگی بیش از بودجه 
به توجه و برنامه نیاز دارند بنابراین باید برون ســپاری 
امور فرهنگی از ســازمان اتفاق بیفتد تــا با واگذاری 
کارهای فرهنگی به کانون ها بتــوان آنها را حمایت و 

تقویت کرد.
مسؤول مجمع کانون های فرهنگی تبلیغات اسالمی 
همدان تصریح کرد: هم اکنون 50 کانون فرهنگی ثبت 
شده در استان وجود دارد که برخی از آنها کانون های 
فرهنگی قدیمی و فعال ثبت شده هستند و برخی نیز 
کانون های بی انگیزه که بــرای ثبت کانون بهانه جویی 

می کنند.

بوستان  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
کوی محمدیه

اعتبار :
 2/126/718/334 ریال

پیشرفت فیزیکی : 
40 درصد

مجری :
 منطقه دو  شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر
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آزاد خط 

   پیــرو تذکــر و مطالبه آیت ا... شــعبانی در 
خطبه هــای نماز جمعه همدان مبنــی بر ضرورت 
ارائه گزارش نمایندگان مجلس در خصوص مبارزه 
با فساد؛ امیر خجســته رئیس فراکسیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و اداری مجلس از نماینده ولی فقیه 
در استان درخواســت کرد تا در جلسه ای با حضور 
برخی از ائمه جمعه و مسؤوالن گزارشی از عملکرد 
فراکسیون مذکور ارائه دهد که با موافقت امام جمعه 

همدان این جلسه تشکیل شد.
   ســرانجام پس از کــش و قوس های زیاد 
در تعیین سقف اجاره بها، هیأت دولت در آخرین 
جلسه خود که روز گذشته برگزار شد با پیشنهاد 
وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل کمیته تعیین 
ســقف اجاره بها مخالفت کــرد و موضوع تعیین 
ســقف اجاره بها به کلی منتفی شــد. بی ضابطه 
بــودن نرخ اجاره بها یکی از مهمترین مشــکالت 

این روزهای اجاره نشینان است.
   بر اســاس آمار اعالم شده از سوی معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و در 
قیاس بین نشــریه های محلی استان همدان تفاوت 
چشــمگیری در میزان عرضه کاغــذ دولتی دیده 
می شــود که دربندی مدیــرکل مطبوعات داخلی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی نیز منکر موضوع 
نشده است و قول پیگیری داده است. در آمار اعالم 
شــده یکی از روزنامه های محلی استان بیش از 37 
تن کاغذ دریافت کرده است در حالی که دو روزنامه 
محلی دیگر استان همدان هر کدام تنها 2 تن کاغذ 

دریافت کرده اند.

روز یادداشت 

تولید بهتر است یا داللی؟
صفورا کاظمیان

نوسانات چند ماه اخیر جیب عده ای را تکاند و در 
مقابل درآمد عده ای دیگــر را بدون کمترین زحمت 
و عــرق جبین چند برابر کرد. بگذریم که این روند به 
هیچ وجه قابل دفاع نیست اما با توجه به شواهد جامعه 

کنونی مان باید پرسید تولید بهتر است یا داللی؟
در ایــن چند ماه گذشــته قیمــت همه چیز 
چندیــن و چنــد برابــر شــد و اتفاقــاً »از قضا 
ســرکنگبین صفرا فزود«! و نتیجه عمل بد نیکو 
شد و کســانی از این افزایش قیمت ها سود بردند 
که بــدون توجه به اصول اخالقی هرچه نقدینگی 
داشتند برای افزایش بیشتر قیمت ها خرج کردند.

مثاًل یک بنگاه دار مســکن در روستای شورین 
همدان که نخواست نامش فاش شود از اتفاقات چند 
ماه گذشــته در این روســتا پرده برداشت که اواخر 
ســال گذشته عده ای وارد روستا شدند و زمین های 
روستاییان را با قیمت بسیار پایین خریدند. بیش از 
دو ماه نگذشــته بود که قیمت زمین در روستا چند 
برابر شد و همین افراد حاال فروشنده زمین بودند و 
طی دو ماه دســت کم با 100 میلیون تومان فایده 
زمین هایی را که با قیمت بسیار پایین از روستاییان 
خریده بودند فروختند. در این بین بودند خریدارانی 
که حتی پول زمینی را که خریــداری کرده بودند 
به طور کامل نپرداختــه بودند یعنی با چک زمین 
را معاملــه کرده بودند اما بــدون پرداخت هزینه و 

سرمایه ای سود چند 100 میلیونی بردند.
وقتی به دیگر حوزه ها ســرک می کشــی هم 
اوضاع متفاوت نیســت حوزه خــودرو، کاالهای 

اساسی، طال و دالر هم همین وضعیت را دارد.
حال سری بزنیم به حوزه تولید. تولیدکنندگان 
همواره دغدغه هایی داشــته و دارند که این اواخر 
فشــار بر روی آنان افزایش دو چندان یافته است. 
از دغدغه تهیه مواد اولیه گرفته تا پرداخت حقوق 
کارکنانشان، پرداخت مالیات، مشکل نقدینگی و 
تسهیالت با کارمزد سرسام آور، بروکراسی اداری 

و مشکل بیمه و بازاریابی.
اما یک تولیدکننده را چه می شود که به تولید 
پر خطر و دیربازده رو می آورد؟ آیا جز این اســت 

که تولیدکننده در پی منفعت است؟
بی تردیــد تولیدکنندگان هــم در پی منفعت 
طلبی اند اما آن منفعتی که آبادانی به دنبال دارد. 
در کجای آموزه های دینی و یا وجدان بیدار بشــر 
منفعت طلبی به هر قیمتی مجاز شمرده شده که 
دالالن در پی بهره مندی خــود بر هر چه تمرکز 

می کنند ثمرش ویرانی است؟!
بی گمان باید بازگردیم به دوران وصل کردن و 
از این فصل کردن مداوم بپرهیزیم؛ باید بازگردیم 
به اندیشه خیر رســانی؛ باید مرور کنیم که برای 

چه آفریده شده ایم.
 حاال که داللی ایــن همه زرق و برق دارد آیا 
دولت نبایــد چنین زرق و برقــی را برای عرصه 
تولید ایجاد کند؟ اصاًل این زرق و برق داللی را آیا 
سیاســت های غلط ایجاد نکرده؟! آیا سیاست های 
غلط نبوده که از خیلی ها دالل ساخته؟! شاید بهتر 
بود به جای زرق و برق از اصطالح سیاســت های 
تشویقی استفاده می کردم اما این روزها عملکردها 
آنقدرها هم تابع حساب و کتاب ها نیست از اینرو 
همان بهتر که به شــیوه عوام بــه جای اصطالح 
پر طمطراق سیاســت های تشویقی بگوییم ایجاد 

زرق و برق.
می توان امیدوار بود که در این شــرایط، مردم 
به خود آیند و معطل اقدامات دیگران نشوند و به 
حال خود و دیگر هم وطنانشــان رئوف تر باشند 
که به فرموده پیامبر بزرگوار اســالم صل اهلل علیه 
وآله"هر کس به مسلمانان رحم نکند، خداوند به 

وی رحم نمی کند." 
)نهج الفصاحه، ص745، ح2885 (

خبــر

هشدار رضوان سلماسی:

نورمهال در حال نابودی است
مسؤوالن چاره ای بیندیشید

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس کميسيون 
فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان 
از ساخت  برای جلوگيری  تأکيد کرد: مسؤوالن 
و ساز در عرصه عمارت نورمهال هر چه سریعتر 

چاره اندیشی کنند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همدان، رضوان سلماســی در نطق پیش از دســتور 
جلســه این هفته صحن شورا با اشاره به ساخت و ساز 
در جــوار عمارت نورمهال، افزود: بــا توجه به جایگاه 
عمارت نورمهال به عنوان یکی از بناهای واجد ارزش و 
معرف هویت و تاریخ شهر همدان از مدیران شهری و 
مسؤوالن استانی انتظار می رفت که توجه بیشتری به 

اتفاقاتی که در حاشیه این بنا می افتد داشته باشند.
سلماسی با بیان اینکه مخالف ساخت و ساز در این 
عرصه با ارزش هســتیم، گفت: سال گذشته در صحن 
شورا، جلسه ای در این زمینه برگزار و با توجه به اهمیت 
و تاریخی بودن عمارت نورمهال، از برج سازی و ساخت و 
ساز در این عرصه تا تعیین تکلیف نهایی جلوگیری شد 
و کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز از پیشنهادات ارائه 

شده برای حل این مشکل استقبال کرد.
وی در ایــن خصوص اضافه کــرد: علی رغم اعالم 
آمادگی کمیتــه امداد امام)ره( مبنی بر اســتقبال از 
پیشــنهادات شورا برای حل مشــکل، اما متأسفانه از 
طرف مدیران شــهری و استانی اراده ای برای حل این 

موضوع مشاهده نشد.
سلماســی با تأکید بر اینکه خواسته بنده به عنوان 
یکی از اعضای شــورا به طور صریح این اســت که به 
همت شورای اسالمی شهر به عنوان نمایندگان مردم 
جلسه ای با مدیران ارشد استانی، شهری و متولیان این 
امر در کوتاه ترین زمان ممکن با رویکرد چاره اندیشی 
جهت به دســت آوردن راهکار مناسب برای حفظ بنا 
برگزار شود اظهار کرد: در غیر این صورت در چند روز 
آینده شاهد از سرگیری ســاخت و سازها در راستای 
احداث مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( 

در مجاورت عمارت نورمهال خواهیم بود.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر همدان با اشاره به ارزش بنای نورمهال اظهار کرد: 
حریم ساخت و ساز ســاختمان مجتمع کمیته امداد 
امام)ره( در جوار نورمهال بســیار کم است در صورتی 
که یک بنا وقتی واجد ارزش باشــد حریم مشــخصی 
برای آن تعریف می شود و این در حالی است که برای 
ساختمان نورمهال حریم مناسبی تعریف نشده است. 
سلماسی با بیان اینکه با ساخت و ساز در زمین مجاور 
بنای نورمهــال، قطعاً این عمارت تحت الشــعاع قرار 
گرفته و بنا آســیب می بیند، ادامه داد: هر چند از نظر 
قانونی ساخت بنا در جوار عمارت نورمهال حق قانونی 
کمیته امداد امام)ره( است و ما نیز تابع قانون هستیم 
اما انتظار مــی رود با همت و همکاری و با ارائه راهکار 
مناسب از ساخت و ساز در این محوطه جلوگیری شود.

به همت منطقه چهار شهرداری انجام می شود:

افتتاح، بهره برداری و 
کلنگ زنی 11 پروژه مدیریت 

شهری در منطقه چهار

هگمتانه، گروه خبر همــدان: آیين افتتاح، 
بهره برداری و کلنگ زنــی 11 پروژه مدیریت 
شهری در منطقه چهار شــهر همدان امروز با 
حضور، رئيس و اعضای شــورای اسالمی شهر، 
شــهردار، معاونان، مدیران مدیریت شهری و 

شهروندان برگزار می شود.
سرپرســت منطقه چهــار شــهرداری همدان در 
ایــن رابطه به خبرنــگار هگمتانه گفت: بــا توجه به 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته امــروز 11 پروژه در 
ســطح منطقه چهار با هدف افزایــش کمی و کیفی 
خدمات رســانی به شــهروندان منطقه، افتتاح، بهره 

برداری و کلنگ زنی خواهد شد.
مجید یوسفی نوید بیان کرد: بوستان جنب مدرسه 
آیین روشن به مساحت 1848 مترمربع، پارک نواری 
پردیس بخش 1، 2، 3 در مساحت 12000 مترمربع، 
احیای بوستان شــهید امیرگان )بوستان اصلی کوی 
الوند( در مســاحت 12هزار و 395 مترمربع و احداث 
پارک نواری و پیاده رو خیابان خرد با مساحت 4هزار و 
500 مترمربع از جمله پروژه هایی هستند که در حوزه 

فضای سبز شهری امروز افتتاح خواهند شد.
وی در ادامه تصریح کرد: دیوارکشــی و پوشــش 
رودخانه فرهنگیان جنب بوســتان فدک، دیوارکشی 
رودخانه پشت کتابخانه شهید باهنر، دیوارکشی رودخانه 
جنب دانشگاه پیام نور و دیوارکشی رودخانه منوچهری 
نیز از جمله پروژه های مهم شهرداری منطقه چهار است 
که مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. سرپرســت 
منطقه چهار شهرداری همدان در خاتمه گفتگوی خود 
اظهــار کرد: در کنار پروژه هایی که امروز افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار می گیرند، پروژه های مهمی نیز کلنگ 
زنی خواهد شد که می توان به  احداث مرحله دوم تقاطع 
غیرهمسطح غدیر، احداث بخش دوم بوستان فدک و 

احداث بوستان و زمین ورزشی گلفام اشاره کرد.

استاندار همدان در کارگروه اشتغال و برنامه ریزی استان :

همدان رتبه نخست کشور در کاهش بیکاری
خجسته: 1500 میلیارد تومان در همدان سرمایه گذاری می شود          حاجی بابایی: مالیات در همدان عاقالنه تر باشد

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: در 
کارگروه اشــتغال و برنامه ریزی استان 
دارنده  عنوان  به  استان  این  از  همدان، 
رتبه نخســت کشور در کاهش بيکاری 

نام برده شد.
معاون  هگمتانــه،  گــزارش خبرنگار  به 
توســعه روســتایی و مناطق محروم کشور 
صبح دیروز در کارگروه اشــتغال و توســعه 
اســتان با اشــاره به اینکه همــدان توانایی 
زیادی برای توسعه دارد اظهار کرد: تأثیرات 
بخش اقتصاد روستایی در همدان پررنگ تر 

از همه جای کشور بوده است.
محمد امید با تأکید بــر اینکه حتی اگر 
اعتبارات دولتی و توجیهی نیز نباشد همدان 
گفت:  دارد  باالیــی  جاذبه ســرمایه گذاری 
اتفاقات خوبی در اســتان افتاده اســت که 
یکی از این اتفاقات افزایش نرخ مشــارکت 

و کاهش نرخ بیکاری بوده است.
این مسؤول با بیان اینکه با تخصیص بیشتر اعتبار 
نرخ بیکاری همدان کاهش بیشــتری خواهد داشــت 

تصریح کرد: این استان سرشار از استعداد است.
امید با اشــاره به اینکــه تا 2 یا 3 ســال آینده نرخ 
تک رقمی بیکار را در کشور شاهد خواهیم بود عنوان کرد: 
در کشور طرحی در نظر گرفته شده تا در هر استان یک 
شهرستان به قطب یک صنعت تبدیل شود که در همدان 

اللجین مثال مناسبی برای این طرح است.
معاون توســعه روستایی و مناطق محروم کشور به 
موضوع گردشــگری استان نیز اشــاره و بیان کرد: در 
برنامه ریزی ها و آمارهای ســرمایه گذاری استان توجه 
ویژه ای به این مسئله شده است، همدان را باید ببینید 

تا ایران را دیده باشید.
وی بــا بیان اینکه شــورای عالی توانمند ســازی و 
مهارت ورزی در کشــور مصوب و نخستین نشست این 
شــورا نیز برگزار شده عنوان کرد: امروز همه در کشور 

باید قبول کنیم به صورت جدی نقص مهارت داریم.
معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور با 
اشاره به اینکه در کشور نیروی ماهر بیکار نداریم گفت: 
در کشــور 2.5 میلیون نفر اتباع خارجی کار می کنند 

که اکثر آنها دارای مهارت هستند.
امید همچنین به وضعیت روستاها در زمینه اشتغال 
و تســهیالت اشتغال روستایی اشــاره و بیان کرد: در 
سال گذشــته با اجرای طرح تسهیالت روستایی سهم 
اشــتغال در روستا ها در سبد اشتغال کشور 25 درصد 

رشد یافته است.
وی با بیان اینکه 38 هزار روستای باالی 20 خانوار 
کشــور از زیرساخت های توســعه ای برخوردار هستند 
عنوان کرد: مراکز آمار دنیا می گویند جمهوری اسالمی 
در حوزه رسیدگی به روستاها اسراف کرده در حالی که 

ما معتقد هستیم این امکانات باید بیشتر شود.
امید افزود: مصوبه مجلــس و تقاضای دولت برای 
منابع اشــتغال روستایی از محل صندوق ذخیره ارزی 
یک میلیون دالر بود که رهبر انقالب این رقم را به 1.5 

میلیون دالر افزایش داده اند.
*رزمجو: نرخ بيکاری اســتان همدان از 8.2 

درصد به 6.1 درصد رسيده است
معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت 
توســعه روســتایی نیز در این کارگروه از کاهش نرخ 

بیکاری همدان در ســه ماه ابتدایی امســال خبرداد و 
گفت: نرخ بیکاری استان همدان از 8.2 درصد به 6.1 

درصد رسیده است.
منوچهر رزمجو با اشــاره به اینکه نرخ مشارکت نیز 
از 42.8 درصد به 44.1 درصد رســیده اســت عنوان 
کرد: استان همدان رتبه نخست کشور در کاهش نرخ 

بیکاری را داشته است.
روستایی  داخلی حوزه  ناخالص  توليد  *سهم 

همدان 30.2 درصد از توليد ناخالص ملی است
 ) GDP (وی بــا بیان اینکه تولید ناخالص داخلی
حوزه روستایی در کل کشور 26.5 درصد است افزود: 
ســهم تولید ناخالص داخلی حوزه روســتایی همدان 

30.2 درصد از تولید ناخالص ملی است.
وی با اشــاره به اینکه روســتا های همــدان جزو 
روســتاهای خوب کشور است عنوان کرد: نرخ بیکاری 
روستایی 5.2 و نرخ مشــارکت 50.6 درصد است که 

آمار فوق العاده خوبی است.
رزمجو با بیان اینکه 20 درصد اعتبارات اشــتغال 
روســتایی تخصیص پیــدا نکرده گفــت: از نهاد های 
حمایتی خواهش می کنیــم طرح های خود را آماده  و 

به بانک ها ارسال کنند.
این مســؤول با اشــاره به اینکه کمیته های خوبی 
در اســتان تشکیل شــده عنوان کرد: اما تأکید ما در 
حوزه نظارت اســت؛ باید کمیته ای در این زمینه فعال 

و طرح ها را به صورت جدی و مستمر پیگیری کند.
وی بــه ماده 27 قانون برنامه ششــم توســعه هم 
اشــاره و عنوان کرد: طبق این ماده 5 هزار روســتا در 
کشور شناسایی شده اســت که می بایست در راستای 

شکوفایی و توسعه آنها قدم برداشت.
*پاک سرشت: اشتغال زمانی پایدار خواهد بود 

که مسئله فقط پرداخت پول و تسهيالت نباشد
رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز 
گزارش اشــتغال همــدان را خوب برشــمرد و گفت: 
اشــتغال زمانی پایدار خواهد بود که مالحظاتی را در 
برنامه ریزی ها در نظر بگیریم و مســئله فقط پرداخت 

پول و تسهیالت نباشد.
ســلیمان پاک سرشــت اظهار کرد: عــده زیادی 
تسهیالت گرفته و فعالیت های خود را آغاز کرده اند اما 
سؤال اینجاســت که آیا این افراد از مهارت های کافی 

برخوردار هستند؟

وی تصریــح کرد: خیلی به موضــوع آموزش توجه 
نمی شــود که ما از استاندار همدان می خواهیم به این 

موضوع توجه بیشتری داشته باشد.
*شــاهرخی: ایجاد 5 هزار و 628 شغل در 

روستاهای همدان
اســتاندار همدان نیز در این کارگروه با بیان اینکه 
در روستاهای اســتان 5 هزار و 628 شغل ایجاد شده 
اســت گفت: همدان رتبه برتر کشور در حوزه اشتغال 

روستایی را دارد.
سید سعید شــاهرخی با تأکید بر اینکه اگر برخی 
موانع برداشته شود ظرفیت استان برای ایجاد اشتغال 
هموار خواهد شد بیان کرد: استان همچنین در جذب 
تسهیالت و ایجاد شــغل از محل تسهیالت روستایی 

جزو استان های اول است.
وی به سند راهبردی استان اشاره و عنوان کرد: بر 
اســاس این سند سه ساله هر سال باید 5 هزار میلیارد 

تومان سرمایه گذاری در همدان صورت گیرد.
شاهرخی با بیان اینکه در بهار سال 97 نرخ بیکاری 
در همدان 8.2 درصد بوده اظهار کرد: براســاس اعالم 
مرکز آمار ایران این رقم در سه ماه ابتدای سال به 6.1 

درصد رسیده است.
اســتاندار خطاب به رسانه ها با اشاره به اینکه قطعاً 
جمعیت بیکار در اســتان وجود دارد تصریح کرد: اگر 
صحبت از کاهش نرخ بیکاری در استان می شود به این 

معنا نیست که دیگر بیکار نداریم.
وی با تأکید بر اینکه تا پایان برنامه ســه ساله باید 
60 هزار شغل در اســتان ایجاد شود گفت: امیدواریم 
تا پایــان برنامه ششــم توســعه بتوانیم شــغل های 

هدف گذاری شده را ایجاد کنیم.
*حاجی بابایی: ماليات به اشــتغال آســيب 

می زند و کارآفرینان ما را آزار می دهد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی نیز به موضوع مالیات اشاره و بیان کرد: مالیات 

 باال زنجیری به پای اشتغال استان است.
حمیدرضا حاجی بابایی با تأکید بر اینکه مالیات به 
اشــتغال آسیب می زند و کارآفرینان ما را آزار می دهد 
اظهار کرد: طی رایزنی ها قرار شده وزیر اقتصاد موضوع 
مالیات همدان را بررسی کند تا برای بودجه سال بعد 

این رقم مقداری عاقالنه تر و واقعی تر باشد.
وی درباره کارخانه شیشــه همدان عنوان کرد: قرار 

شده است وزیر و مدیرعامل بانک ملی به این 
واحد کمک کنند.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه مقرر شده 
است تا آخر تابستان وزیر اقتصاد به همدان 
با هــدف رونق واحد فوالد ویان ســفر کند 
بیان کرد: مشــکل بانک ملی و بقعه متبرک 

شاهزاده حسین)ع( نیز حل شد.
*خجســته: 1500 ميليارد تومان در 

همدان سرمایه گذاری می شود
دیگــر نماینده مردم همــدان و فامنین 
در مجلس شــورای اســالمی نیز با تأکید بر 
اینکه طرح های مهمی در حوزه گردشــگری 
در دست اقدام داریم اظهار کرد: فراکسیون 
اشــتغال با جدیت موضوع اشتغال و کاهش 
بیکاری را اولویت خود قرار داده که نمونه آن 
برداشت 1.5 میلیون دالر از صندوق توسعه 

ملی با فرمان رهبر انقالب بوده است.
امیر خجســته با اشــاره به اینکه همدان شــتاب 
خوبی در پیش دارد و اشــتغال پایدار در حال شــکل 
گرفتن و ایجاد شــدن اســت اظهار کــرد: همدان در 
حوزه گردشــگری در حال پیدا کــردن جایگاه ملی و 

بین المللی خود است.
خجســته از رایزنــی با یــک ســرمایه گذار برای 
ســرمایه گذاری در اســتان خبــر داد و گفــت: یک 
سرمایه گذار در رابطه با سرمایه گذاری 1500 میلیارد 
تومانــی صحبت کرده که این طرح وی منجر به ایجاد 

7 یا 8 هزار شغل می شود.
وی در پایان سخنان خود از همه نهاد ها خواست با 

این طرح برای ایجاد اشتغال همکاری کنند.
*توصيفيان: ایجاد 6 هزار و 41 نفر شــغل در 

حوزه مسکن در همدان
مدیــرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی نیز با بیان 
اینکــه در 4 مرحلــه 3582 میلیــارد ریــال اعتبار 
روستایی به بانک های استان ابالغ شده گفت: 2580 
میلیارد ریال معادل 72 درصد ســهمیه عقد قرار داد 

شده است.
احمد توصیفیان با بیان اینکه 86 درصد تسهیالت 
روستایی غیر حمایتی استان جذب شده بیان کرد: در 
مجمــوع 912 میلیارد ریــال از اعتبارات ابالغی صرفاً 
تخصیص  مخصوص طرح های دســتگاه های حمایتی 
داده شــده اســت که تاکنون از این مبلغ فقط 292 
میلیارد ریال جذب و حدود 620 میلیارد ریال از منابع 

حمایتی هنوز جذب نشده است.
وی با اشــاره به اینکه بانک های توســعه تعاون و 
کشاورزی کل تسهیالت غیر حمایتی را پرداخت کرده 
اند اظهار کــرد: طرح های مازاد نیز نــزد بانک وجود 
دارد که در این زمینه می بایســت مرحله 5 تسهیالت 
روســتایی توســط صندوق ملی نزد بانک ها ســپرده 

گذاری شود.
این مســؤول با بیان اینکــه از کلیه طرح های عقد 
قرارداد شده در استان بازدید کرده ایم گفت: 19 طرح 

که متقاضی بوده اند به تعهدات خود عمل نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری 4 هزار و 
661 شغل توسط دستگاه های اجرایی در سامانه رصد 
ثبت شــده است بیان کرد: با اشــتغال ایجاد شده در 
بخش مسکن مجموعاً 6 هزار و 41 نفر شغل در استان 

ایجاد شده است.

قراباغی تأکید کرد:

موانع سرمایه گذاری عامل عدم پيشرفت گردشگری
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس کميسيون 
اقتصاد ســرمایه گذاری و گردشــگری شورای 
اسالمی شهر همدان گفت: موانع سرمایه گذاری 

عامل عدم پيشرفت امور در این حوزه است.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر 
همدان، حســین قراباغی در جلسه کمیسیون اقتصاد 
ســرمایه گذاری و گردشگری شورا که با حضور اعضای 
کمیسیون و خانواده گردشــگر ) لطیفی( برگزار شد، 
افزود: شــورا اقدامــات حمایتی خــود را برای جذب 
ســرمایه گذار انجام داده و هر موقع مباحث نزدیک به 
نتیجه می رسد متأســفانه با ایجاد مشکل اجازه انجام 

کار داده نمی شود و مشکلی ایجاد می شود.
قراباغــی اضافه کــرد: اعضای کمیســیون اقتصاد 
ســرمایه گذاری و گردشگری شورا به ویژه رئیس شورا 
همگی برای حمایت از توسعه گردشگری منسجم بوده 
در حد توان در این حوزه کمک می کنند اما پیشــبرد 
اهداف نیازمند همکاری تمامی نهادها و ســازمان های 

ذیربط است.
رئیــس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه  گــذاری و 
گردشــگری شورای اسالمی شهر همدان به پروژه های 
مختلــف از جمله پردیس ســینمایی، مــوزه میدان 
امام)ره(، پارک ملل و پارک والیت اشاره کرد و یادآور 
شد: تمام تالش شورا و شهرداری برای رونق اقتصادی 
و گردشگری شــهر است که در این راســتا اقداماتی 

صورت گرفته است.
قراباغی احداث پارک 102 هکتاری والیت را اقدام 
ماندگار در همدان برشمرد و یادآور شد: این طرح نیاز 

به مطالعه دارد که هم اکنون در حال انجام است.
وی با تأکید بر ایجاد بســترهای اولیه برای جذب 
سرمایه گذاران در پارک والیت یادآور شد: بعد از چهل 
سال مکان و ظرفیت جدیدی در همدان برای تفریح و 
گردش مردم ایجاد نشده است و پارک والیت می تواند 

در این زمینه پاسخ گوی نیاز مردم باشد.
وی با انتقاد از تخریب باغات بلوار ارم و عدم اجرای 
پارک 48 هکتاری، گفت: بلوار ارم را به اســم بوستان 
ارم تخریب کردیم و به جای درختان 48 هکتاری 12 
هکتار فضای ســبز ایجاد کردیم و ما باید به آیندگان 

پاسخ گو باشیم.

قراباغــی از بالتکلیفــی 500 هکتــار از اراضــی 
شــهرداری انتقاد کرد و گفت: اموال شــهرداری نباید 
بالتکلیــف بماند و باید هرچه ســریعتر تعیین تکلیف 

شود.
حســین قراباغــی رئیــس کمیســیون اقتصاد 
ســرمایه گذاری و گردشــگری شــورای اســالمی 
شــهر همدان با اشــاره به حضور خانواده گردشگر 
لطیفــی در ایــن کمیســیون اظهار کــرد: اقدام 
جاذبه های  معرفی  برای  لطیفی  گردشــگر  خانواده 
گردشــگری کشــور ارزشمند اســت و در صورت 
تعمیم آن به نقاط خارج از کشــور بسیار اثربخش 

بود. خواهد  مفیدتر  و 
اقتصــاد، ســرمایه گذاری و  رئیــس کمیســیون 
گردشــگری شورای اسالمی شــهر همدان با تأکید بر 
ایجاد کمپ هــای اقامتی در ورودی های شــهر برای 
مســافران، افزود: الزم اســت جانمایی مناســب برای 
احداث ســاختمان اورژانس گردشــگری در سه نقطه 
شــهر نیز صورت پذیرد چرا که بــا این اقدام عالوه بر 
ســاماندهی کارتن به دستان می توان گردشگران را به 

درستی راهنمایی و برای بازدید از شهر هدایت کرد.
قراباغی از برگزاری همایش سرمایه گذاری در آینده 
نزدیــک خبــر داد و افزود: برگزاری ایــن همایش در 

بودجه سال 98 شهرداری دیده شده است.
*گردان: تحقق اهداف گردشــگری همکاری 

ارگان های مرتبط را می طلبد
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان هم در این 
جلسه از افزایش ورود گردشــگران در سال های اخیر 
به استان همدان خبر داد و یادآور شد: موفقیت اهداف 
و برنامه های گردشگری نیازمند همکاری و هماهنگی 
ســازمان ها و ارگان های مربوطه در حوزه گردشگری 
است چرا که شــهرداری به تنهایی قادر به انجام تمام 

امور در این بخش نیست.
کامــران گردان اضافه کــرد: اقدامــات زیادی در 
ســال های اخیر توسط شورا و شــهرداری همدان در 

حوزه گردشگری صورت پذیرفته است.
وی با بیان اینکه اســتان همدان دارای 1800 اثر 
تاریخی اســت، اظهار کرد: علیرغم این موضوع یک اثر 
تاریخی ثبت جهانی نداریم و این جای بســی تأســف 

اســت به عنــوان مثال غــار علیصــدر بزرگترین غار 
آبی جهان اســت که در دنیا مطرح اســت اما تاکنون 

نتوانستند این غار را به ثبت جهانی برسانند.
*حضور خانواده گردشــگر در کميســيون 

اقتصاد
گفتنی اســت، خانواده گردشگر ) لطیفی( خانواده 
چهار نفره هستند که در سفر دور ایران به طول 400 
روز به ســر می برند که هم اکنون به اســتان همدان 

رسیده اند.
زیبا لطیفی مادر خانواده گردشــگر در این جلسه 
ضمــن قدردانی از مهمان نوازی مــردم همدان اظهار 
کرد: در سفر اقدامات فرهنگی انجام می دهیم و جاذبه 
گردشــگری را مستندســازی کرده و به جهان معرفی 

می کنیم.
وی افزود: همدان شــهری زیبا با ظرفیت های غنی 
در بخش گردشــگری اســت که انتظار می رود شهر و 
استان همدان در بخش گردشگری به انداره نام بلندش 
به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن مورد توجه قرار گرفته 

و نه تنها در ایران بلکه در جهان مطرح باشد.

خبــر همدان



آگهــي  مــدت  تمديــد 
 فراخــــوان عمومــــي

98 /4 /2  مورخ 
مورخ  فراخوان  آگهي  پيرو 
98/4/2 موضــوع احداث دو نيروگاه 7 
به اطالع  انرژي خورشــيدي  مگاواتي 
ميرساند  مدت تحويل اسناد و پيشنهادات 
فراخوان تا  پايان وقت اداری روزيکشــنبه 
مــورخ 98/05/13 تمديــد گرديد.ضمنا 
تاريخ بازگشــايی اسناد و پيشــنهادات روز 

چهارشنبه مورخ 98/05/16 ميباشد.
سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي 

مردمي شهرداري همدان

98 /04 /13 يخ  ر تا به  سوم  نوبت   - يده  ا مز گهئ  آ
سازمان ســيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري مالير در نظر دارد به اســتناد بند 2 مصوبه شماره 28-98/01/19 هيئت مديره 
سازمان و مجوز شماره 94/ش/5/م مورخه 98/02/02 شوراي محترم اسالمي شهر يک باب دکه به شرح ذيل را با قيمت پايه اجاره ماهيانه 
کارشناســي به مدت يکســال اجاره دهد. لذا متقاضيان مي توانند جهت شرکت در مزايده و اطالع از شرايط آن از تاريخ 98/04/13 حداکثر تا 

پايــان وقت اداري روز يکشنبه مورخه 98/04/30 به اين سازمان مراجعه نمايند.
قيمت پايه و مکان دکه:

يک باب کيوســک فروشگاهي با کاربري صرفا ميوه فروشــي واقع در دور ميدان قائم )دادگستري( با قيمت اجاره پايه ماهانه 8/000/000 ريال 
و 30/000/000ريال پيش پرداخت.

شرايط شرکت در مزايده:
1- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي  بايست از تاريخ 98/04/13 حداکثر تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخه 98/04/30 به مدت 
17 روز مبلغ 10 درصد قيمت پايه را براي مدت يکســال نقدا به حســاب ســازمان سيما، منظر و فضاي ســبز شهري به شماره حساب سيباي 
4150145665000 واريز نموده و فيش آن را به همراه کپي مدارک شناســايي معتبر در پاکت )الف( و برگ قيمت پيشــنهادي را کتباً و در 

پاکت )ب( سربســته تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
2- تاريخ بازگشــايي پاکات در مورخه 98/04/31 راس ساعت 10 صبح در اداره حراست شهرداري مي باشد.

3- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد و واريز پيش پرداخت و اجاره دو ماهه ظرف مدت 7 روز اقدام ننمايد ســپرده وي به نفع ســازمان 
ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر ســوم ادامه خواهد داشت.

4- پس از مشــخص شدن برنده مزايده و واريز وجه، سپرده نفرات بعدي مسترد خواهد شد.
5- به پيشــنهادات مخدوش، نامفهوم، مشروط و فاقد فيش واريزي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- اين ســازمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است.
7- هزينه نشــر آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

8- برنده مزايده صرفا مجاز به فعاليت در محدوده مشــخص شــده از طرف سازمان بوده و به هيچ عنوان حق گسترش دکه و سد معبر را ندارد.
9- برنده مزايده مکلف اســت معادل 10 درصد قيمت پيشــنهادي را براي مدت يک ســال به صورت ضمانت نامه بانکي يا واريز نقدي به عنوان 

ضمانت حســن انجام تعهدات قبل از عقد قرارداد و همچنين يک فقره چک تحويل سازمان نمايند.
10- برنده مزايده مکلف اســت جهت دکه مورد اجاره نســبت به اخذ مجوزات قانوني اعم از انشــعابات برق و مجوز کســب و... از اداره مربوطه 

اقدام نمايد.
11- برنده مزايده مي بايســت نسبت به کسب تاييديه اداره اماکن اقدام نمايد.

12- برنده مزايده مي بايســت مبلغ اجاره دو ماه آخر قرارداد را در ابتداي قرارداد به حساب سازمان واريز نمايد. 

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره آگهي: 22350 - شماره م الف: 111

3 پنجشنبه 20 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4293

اخبار کوتاه

پرویز فتاح 
رئیس بنیاد مستضعفان می شود

پرویــز فتاح رئیــس فعلی کمیتــه امداد امام 
خمینــی)ره( به زودی جایگزین ســعیدی کیا در 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی خواهد شد. فتاح 
بــا حضور روزانه در بنیاد ضمن توجیه شــدن در 
مــورد روند کاری حوزه های مختلــف این نهاد و 
آشــنایی با مدیران ارشد بنیاد، عمال فعالیت خود 
را در ســمت جدید آغاز کرده اســت. پیش بینی 
می شــود با توجه بــه پایان یافتــن اعتبار حکم 
سعیدی کیا، رئیس فعلی بنیاد مستصعفان در 31 
تیرماه، پرویز فتاح از اول مرداد 98 رسماً فعالیت 

خود را در بنیاد آغاز کند.

5 نامزد حقوق دان
 شورای نگهبان مشخص شدند

5 نامزد حقوق دان شــورای نگهبان مشخص و 
به مجلس شورای اسالمی معرفی شدند.

سیدامیرحســین قاضی زاده عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگویی، اعالم کرد: 
محمــد دهقان، علی غالمی، هادی طحان نظیف، 
محمدحسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی 
به عنوان گزینه های پیشنهادی برای عضویت در 
شورای نگهبان قرار است به مجلس معرفی شوند.

سردار هادیانفر:
»پراید« و »آردی« 

نباید در جاده ها تردد کنند
رئیــس پلیس راهــور ناجا اعالم کــرد: امروز 
سهم خودروسازها کم نیســت، ارابه مرگ تولید 
می کننــد، پراید و پــژو آردی نباید در جاده های 
کشــور تردد کرده و خودروســازها باید خودروی 
ایمن تولید کنند. امســال شــاهد نصب دو هزار 
دوربین کنترل جاده ای خواهیم بود و نصب نسل 
جدید دوربین های لیــزرگان که به کاهش تنش 

کمک می کند در دستور کار است.

سفیر انگلیس در آمریکا
 استعفا کرد

به دنبال افشــای ایمیل هــای »کیم داروش« 
ســفیر لندن در واشــنگتن که دولــت ترامپ را 
ناکارآمــد و دمدمی مــزاج خوانده بــود و در پی 
آن تشــدید تنش در روابط دو کشــور، دیپلمات 

انگلیسی از سمت خود استعفا کرد.

انعکاس

ورود پهپاد ها به گشت های نامحسوس پليس راهور
آژانس انرژی اتمی افزایش سطح غنی سازی ایران را تأیید کرد

هگمتانــه، گروه ایــران و جهــان: آژانس 
بين المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تأیيد کرد 
سطح غنی سازی اورانيوم در ایران به 4.5 درصد 

افزایش یافته است.
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی روز گذشــته در 
گزارشــی به شــورای حــکام تأیید کرد که ســطح 

غنی سازی اورانیوم در ایران افزایش یافته است.
خبرگزاری »رویترز« به نقل از دیپلمات ها نوشــته 
اســت که آژانس در این گزارش اعالم کرده است که 
خلوص غنی ســازی اورانیوم ایران از 3.67 درصد مقرر 

در توافق هسته ای، به 4.5 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، میزان ذخایر اورانیوم با غنای 
پایین ایران به 213.5 کیلوگرم )حدود 316 کیلوگرم 
UF6( رسیده است. بر اســاس توافق هسته ای سال 
2015، ســقف ذخایــر اورانیوم با غنــای پایین ایران 
202.5 کیلوگرم تعیین شده است. در گزارش 10 روز 
پیــش آژانس، که اجرای اولین گام کاهش تعهد ایران 

به برجام را تأیید کرد، این رقم 205 کیلوگرم بود.
جمهوری اســالمی ایران 18 اردیبهشت ماه امسال 
همزمان در ســالگرد خروج یکجانبــه آمریکا از توافق 
هســته ای، اعالم کرد در پاســخ به تحریم های آمریکا 

و عــدم تحقق وعده کشــورهای اروپایی برای جبران 
تبعات این تحریم ها، دیگر به ســقف های تعیین شده 
در برنامــه جامع اقدام مشــترک )برجام( برای ذخایر 

اورانیوم با غنای پایین و آب سنگین متعهد نیست.
ایــران این هفته پــس از دو مــاه، گام دوم را نیز 
برداشــت و پایبندی به ســقف 3.67 درصدی غنای 
اورانیوم را تعلیق کرد. تهران هشدار داده است که اگر 
تا دو ماه دیگر هم وعده های اروپا محقق نشــود، ایران 

گام سوم را برمی دارد.
شــورای حکام آژانس امروز به درخواست آمریکا و 
برای بررسی تصمیمات هسته ای ایران تشکیل جلسه 
داده اســت. واشــنگتن در حالی درخواست برگزاری 
این نشســت را مطرح کرده که خود بیش از یک سال 
است که از توافق هســته ای خارج شده و تحریم های 
گسترده ای علیه جمهوری اســالمی ایران وضع کرده 
اســت. ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران این رفتار 

واشنگتن را »طنزی تلخ« توصیف کرده است.

آیت ا... جنتی:

شورای نگهبان در اعمال وظیفه قانونی خود به صف بندی های جناحی وارد نمی شود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: دبير شــورای 
نگهبان گفت: فقها و حقوقدانان شورای نگهبان 
در اعمال وظيفه شان وارد صف بندی های سياسی 

و جناحی نمی شوند.
آیت ا... احمد جنتی دیروز در نطق پیش از دســتور 
خود ضمن تبریک به مناســبت فرا رسیدن میالد امام 
رضا علیه السالم، یاد و خاطره سه عضو فقید این شورا 
حضــرات آیات: هاشمی شــاهرودی و مؤمــن و آقای 

علیزاده را گرامی داشت.
وی در ادامــه با اشــاره به در پیش بودن ســالروز 
تشــکیل شــورای نگهبان به وظایف این شورا اشاره و 
خاطرنشــان کرد: شــورای نگهبان ضامن اسالمیت و 
جمهوریت نظام اســالمی است و وظیفه مهم سالمت 

قانون بر عهده این نهاد است.
دبیر شــورای نگهبــان وظیفه مهــم دیگر این 
شــورا را نظارت بر انتخابات برشمرد و تأکید کرد: 
همــواره شــورای نگهبان ســه اصل رعایت شــرع 
مقــدس، قانون و اخالق را مدنظــر قرار داده و در 
زمینــه نظارت بــر انتخابات نیــز همین گونه عمل 

و می کند. کرده 
آیت ا... جنتی با بیان اینکه در فرآیند انتخابات و 
بررسی صالحیت ها عمل به مّر قانون همواره مدنظر 
ما بوده اســت، تصریح کــرد: اگرچــه حجم باالی 
ثبت نام و بررســی صالحیت ها به دلیل نقص قانون 
در بازه زمانی کوتاه توان زیادی از شــورای نگهبان 

می گیرد، اما این شــورا با دقت نظر به وظیفه قانونی 
خود عمل می کند.

وی افــزود: همانگونه که پیش تر اعــالم کرده ایم 
شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها برای کسانی که 
صالحیتشان تأیید نمی شود حق اعتراض قانونی قائل 

بوده و آماده شنیدن نظرات آن ها است.
دبیر شــورای نگهبــان در همین زمینــه تأکید 
کرد: فقهای و حقوقدانان شــورای نگهبان در اعمال 
وارد صف بندی های سیاسی و جناحی  وظیفه شــان 

نمی شــوند و نظر شــخصی خود را اعمال نمی کنند 
بلکه مالک آن ها عمل به وظیفه قانونی اســت.

آیت ا... جنتی در پایان با قدردانی از مردم به دلیل 
حمایت مستمرشــان از نظام اســالمی در طول چهل 
سال گذشته، گفت: با هدایت های رهبر حکیم انقالب 
و بصیرت مثال زدنی مردم انقالبی همواره بر مشکالت 
فائــق آمده و توطئه های دشــمنان را خنثی کرده ایم 
که در این مقطع نیز مشــکالت را پشــت  سر خواهیم 

گذاشت.

حاجی دلیگانی با انتقاد از بانک ها برای شیوه پرداخت وام های ُخرد

یک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی است
هگمتانــه، گــروه ایران و جهــان: عضو 
کميســيون بودجه مجلس می گوید: در حالی 
بانک ها برای پرداخت وام های قرض الحســنه 
ُخرد ســخت گيری می کنند که تجربه نشان 
به  بانکی مربوط  می دهد بيشــترین معوقات 

عدم تسویه وام های کالن است.
حســینعلی حاجی دلیگانــی در گفت وگویی در 
ارزیابــی میزان رضایت مندی مــردم از وام ازدواج، 
گفت: اگرچه افزایش مبلغ وام ازدواج اقدام به موقع 
و درســتی بود اما جوانان نســبت به نحوه پرداخت 
این وام بسیار گله مند هستند؛ چراکه موانع بسیاری 
همچون "نحوه پرداخت وام" و "شــرایط ســخت 
تعیین شــده برای ضامن " در این مسیر وجود دارد، 
درواقــع اگر فردی اقوام درجه یــک کارمند دولت 
نداشته باشــد نمی تواند از وام ازدواج استفاده کند 
لذا دریافت وام ازدواج عمال برای بســیاری از افراد 

امکان پذیر نیست.
جوانان نسبت به نحوه پرداخت وام ازدواج بسیار 
گله مند هســتند؛ چراکه موانع بســیاری همچون 
"نحوه پرداخت وام" و "شــرایط سخت تعیین شده 
برای ضامن " در این مســیر وجود دارد، درواقع اگر 
فردی اقوام درجه یک کارمند دولت نداشــته باشد 
نمی تواند از وام ازدواج استفاده کند لذا دریافت وام 

ازدواج عمال برای بسیاری از افراد امکان پذیر نیست.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمــه و برخوار در 
مجلس شــورای اسالمی معتقد اســت با توجه به 
شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانک ها مردم برای 
دریافت آسان تســهیالت و حق و حقوق خود باید 
حتما کارمند دولت باشــند اما این آســیب بزرگی 

برای نظام اداری کشور است.
به اعتقاد این نماینده مجلس شرایط کنونی حاکم 
بر ادارات و بانک ها با چابک سازی دولت منافات دارد و 
نه تنها موجب سبک شدن دولت نمی شود بلکه هر روز 

گرایش به استخدام دولتی رو به افزایش است.
حاجی دلیگانــی با یــادآوری اینکه طبق مصوبه 
بانک مرکزی تنهــا یک ضامن بــرای دریافت وام 
ازدواج کافی اســت اما بانک ها عمال تا سه ضامن از 
متقاضی درخواست می کنند و حتی دو ضامن باید 
دارای کسر از حقوق باشد که این شرایط بسیار کار 
را ســخت کرده است، البته شــرایط دیگر وام ها به 

همین منوال سخت و صعب العبور است.
عضو فراکســیون والیــی مجلــس تأکید کرد: 
درحالی بانک ها برای پرداخت وام های قرض الحسنه 
ُخرد سخت گیری می کنند که تجربه نشان می دهد 
بیشــترین معوقــات بانکی مربوط به عدم تســویه 

وام های کالن است.

ایران و جهان



پنجشنبه 20 تير ماه 1398 4
سال بيست و یکم  شمـاره 4293

خبــر

شهردار آجین خبر داد
آسفالت صد درصدی معابر 

زیرسازی شده شهر آجین در 
سال  جاری

شهر  شهردار  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
آجين با بيــان اینکه زیرســازی 20 هزار 
مترمربع از معابر اصلی آجين انجام شــده 
این  آسفالت  100 درصد  امسال   گفت:  است، 
ميزان معابر اصلی زیرسازی شده شهر انجام 

خواهد شد.
امســال  بودجه  حمید اســدی اظهار کرد: 
شــهرداری این شــهر دو میلیارد تومان بوده 
که از این میــزان اعتبار افزون بر یک میلیارد 
بودجــه عمرانی  به  تومــان  میلیــون   200 و 

دارد. اختصاص 
وی در ادامه آبادانی و توســعه شــهری را در 
گرو همکاری شــهروندان با شــهرداری دانست و 
افزود: نبود طرح هادی شــهر آجین یکی از جمله 
مهمترین مشــکالت شهرداری این شهر بود که با 
تهیه و تصویب طرح در ســال گذشته، از ابتدای 
اقدامات عمرانی شــهرداری براساس این  امسال 

طرح اجرا می شود.
وی ادامه داد: این امر ضمن توســعه و آبادانی 
شــهر در بخش های مختلــف از نقش مؤثری در 
فراهم کردن افزایش میزان کارآیی تأسیســات و 
تجهیزات شهری، استفاده مناسب از ظرفیت ها و 
سرمایه های فیزیکی، انســانی و مالی در راستای 
پایداری و تأمین فضای الزم برای توسعه و آینده 

شهر برخوردار خواهد بود.
اســدی همچنین با اشــاره به پــروژه احداث 
ســاختمان آتش نشانی شــهر آجین تصریح کرد: 
پروژه ســاختمان آتش نشانی شــهر آجین با 30 
درصد پیشــرفت فیزیکــی برای تکمیــل به دو 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی تصریح کــرد: این طرح در مســاحتی به 
وســعت 700 مترمربع در ســه طبقه بر اســاس 
اســتانداردهای روز دنیا، در حال احداث بوده که 
تاکنون برای این بنــا 400 میلیون تومان اعتبار 

هزینه شده است.
شــهردار شــهر آجین در ادامه یادآور شد: 
در حال حاضر شــهر آجیــن تنها دارای یک 
پارک کودک به مســاحت 1200 متر بوده که 
در نظر داریــم در تپه "ســتران" آجین طی 
برنامه ای پارک جدیدی به وســعت 16 هکتار 

کنیم. ایجاد 

 به شمارش افتادن نفس های »کیان ُکرد«
ُکرد  کيان  گروه شهرستان: شرکت  هگمتانه، 
از تأمين پارچه  مالیر مســؤوليت بخش مهمی 
اســتخوان بندی در بازار داخلــی را عهده دار 
است و نخستين شــرکت توليدکننده منسوج 
اســتخوان بندی تایر در ایران است و با ظرفيت 

شش هزار تن در سال فعاليت می کند.
کیان ُکرد تاکنون فراز و فرودهای زیادی را پشــت 
سر گذاشــت، اما در عین بالندگی، مشکالتی سد راه 
این واحد صنعتی شــد که موفق نشد مانع تولید این 
واحد بزرگ صنعتی شــود، اما ســال 97 شرایط جور 
دیگری بود و شــاید به عنوان بدترین ســال در تقویم 
کاری ایــن واحد بزرگ صنعتــی رقم خورد و در عین 
ناباوری 340 کارگر این شــرکت از کار بیکار شدند و 

کیان ُکرد از نفس افتاد.
پس از تعطیلی، خبر آن به سرعت دست به دست 
شــد و به لحاظ اهمیــت موضوع نماینــدگان مالیر، 
استاندار وقت همدان و مسؤوالن استانی و شهرستانی 
در کنار مسؤوالن ارشــد و بلندپایه کشوری وقت های 
زیــادی را برای حل و فصل مشــکل کیان ُکرد صرف 
کردند تا شاید بتوانند معیشــت کارگران این شرکت 

را رونق بخشند.
* 2 مــاه آینده کيان ُکرد بــه چرخه توليد 

بازمی گردد
از تیرماه سال گذشته تاکنون که یک سال شرکت 
در تعطیلی به ســر می برد، ایــن تالش ها ادامه دارد و 
دســت اندرکاران کیان ُکرد در صدد راه اندازی دوباره 
آن هســتند و مدیرعامل این شرکت در گفتگو با ایرنا 
این نوید را می دهد که در صدد مذاکره ســرمایه گذار 
جدید هســتیم تا بتوانیم طی ماه های آینده دوباره به 

مدار تولید برگردیم.
حمید حمیدی یگانه گفــت: ما صنعتگران با تولید 
نفس می کشیم و زمانی که تولید نباشد، نفسمان بند 

می آید.
وی سال گذشــته را یکی از سخت ترین سال های 
مدیریتــی خود دانســت و افزود: نماینــدگان مالیر، 
اســتاندار همدان و فرماندار مالیر، مسؤوالن استانی و 
شهرستانی در حد توانشــان در چارچوب قانون به ما 

کمک کردند که قابل تقدیر است.
مدیرعامل شــرکت کیان ُکرد با اشــاره به مشکل 
حقوقی سرمایه گذار و مالک شــرکت با بانک سرمایه 
بیان کرد: از سال 93 تاکنون مجموع خدمات بانکی از 
مالک و سرمایه گذار این شرکت سلب شد و کیان ُکرد 

هم درگیر این مشکل شد.
حمیدی یگانــه ادامه داد: در این شــرایط درگیر 
اجرای طرح توسعه ای شرکت بودیم تا بتوانیم ظرفیت 
اســمی را از پنج هزار تن در ســال بــه 11 هزار تن 

برسانیم.
* بدهی 190 ميليارد ریالی کيان ُکرد به بانک 

صنعت و معدن
وی بیــان کــرد: 150 میلیارد ریال بــرای طرح 
توسعه ای شرکت و خرید ماشــین آالت تاب و بافت، 
احداث انبار گمرک و سالن تولید هزینه کردیم به امید 
اینکه سرمایه گذار پول تزریق می کند یا اینکه از بانک 

سرمایه در گردش دریافت می کنیم.
حمیدی یگانه اظهار کرد: ســه سال این وضعیت را 
تحمل کردیم و زیر نقطه ســر به ســر تولید کردیم تا 
بتوانیم ضمن ادامه تولید، 340 کارگر این شــرکت را 
حفظ کنیم، در حالی که کار کردن زیر نقطه ســر به 
ســر یعنی زیان و با ادامه این روند 300 میلیارد ریال 
بدهی برای شرکت ایجاد شد و دیگر قادر به ادامه کار 

نبودیم و کارگران زیادی بیکار شدند.
مدیرعامل شرکت کیان ُکرد افزود: سرمایه و مالک 
شرکت برای تأمین سرمایه در گردش مجبور به فروش 
هتلی شــد و امیدوار اســت که بتواند سرمایه ای را به 
شــرکت تزریق کند، اما هنوز پولی بابت فروش هتل 

برنگشته که به شرکت تزریق شود.
وی گفت: شــرکت کیان ُکرد در حال حاضر حدود 
170 میلیــارد ریال به بانک صنعت و معدن اســتان 
بدهی دارد که با بهــره و جرایم به 190 میلیارد ریال 
رسیده و 13 میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی، 
سه میلیارد و 800 میلیون ریال مالیات، یک میلیارد و 
400 میلیون ریال به شرکت برق و یک میلیارد و 300 

میلیون ریال به شرکت گاز بدهی داریم.
وی درباره چگونگی حل این مشــکل و راه اندازی 
مجدد کارخانه گفت: صرفنظر از سرمایه مالک شرکت، 
با سرمایه گذار جدید وارد مذاکره شده ایم تا به صورت 
کارمزدی کار را انجام دهیم و بتوانیم مرحله به مرحله 
تولید را افزایش داده و کارگران را به سر کار برگردانیم.
مدیرعامل شــرکت کیان ُکرد بیان کــرد: در این 
راستا با یک سرمایه جدید قرارداد 1200 تنی بستیم، 
اما 40 روز پیش نرخ پایه ارز عوض شــد و ارز 4200 
تومانی دولت به صورت ارز نیمایی شــد و سرمایه گذار 

قراردادش را از 1200 تن به 300 تن کاهش داد.
حمیدی یگانه گفت: در همین راســتا به تازگی با 
دفتر معاون اول ریاســت جمهــوری مکاتبه کردیم و 
تقاضای ســه میلیون یــورو وام ارزی دادیم تا بتوانیم 

مواد اولیه وارد و تولید را شروع کنیم.
وی افزود: این نامه به ستاد تسهیل کل ارجاع شده 
است و از ستاد تسهیل استان همدان نیز خواسته شده 
راهکاری برای حل این مشــکل ارائه دهیم و به بانک 

معرفی شویم.
بــه گفته حمیــدی یگانه وقتی شــرکت از حالت 

تولید خارج می شــود، با مشــکالت زیــادی همچون 
مشکالت فنی، بازار، سرمایه گذاری، تأمین مواد اولیه و 
فروش مواجه می شــود که برای بازگشت به تولید باید 

هزینه های زیادی پرداخت کنیم.
* کيان ُکرد 25 درصد توليد کشور را دارد

شرکت کیان ُکرد مشکلی در بازار و فروش تولیدات 
خود ندارد، خبر خوشی است که حمیدی یگانه اعالم 
کــرد این شــرکت اگر با تمــام ظرفیــت کار کند به 
تنهایی حدود 20 تا 25 درصد تولید کشــور را دارد و 

پاسخگوی نیاز داخلی است.
مدیرعامل شرکت کیان ُکرد گفت: طبق برآوردهای 
اولیــه حداقل 400 میلیارد ریال برای یک دوره ســه 
ماهه و شروع تولید سرمایه در گردش نیاز داریم و در 
حال حاضر حدود 40 تا 50 نفر از افراد کلیدی شرکت 
را برای حفظ ماشــین آالت نگه داشته ایم و حدود 50 
نیــروی دیگر نیاز داریم تــا بتوانیم 1200 تن را برای 

دوره سه ماهه تولید ادامه دهیم.
حمیدی یگانه ابراز امیدواری کرد چنانچه ظرفیت 
تولیــد را افزایــش دهیم، می توانیم نیروی بیشــتری 
جذب کنیم که امیدواریم طی ماه های آینده به چرخه 

تولید بازگردیم.
در این میان یکی از اولویت های نخســت مدیریت 
استان بخشــیدن حیات دوباره به کیان ُکرد است که 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در این 
باره گفت: در حال حاضر به دنبال جذب تسهیالتی از 
صندوق توســعه ملی برای تزریق به این واحد صنعتی 
هســتیم تا در ماه هــای آتی بتواند به شــرایط تولید 

برگردد.
حمیدرضــا متین افزود: از زمانی که ســرمایه گذار 
شــرکت کیان ُکــرد به دلیــل تهاتر بدهــی در یک 
مشارکت کاری با یکی از بانک های کشور مشکل پیدا 
کرد، با پیگیری های توســط استان از صدور اجراییه ها 
در زمان فعالیت شرکت جلوگیری شد و پیگیری هایی 

برای تعیین تکلیف بدهی های آن صورت گرفت.
وی بازگشت دوباره کیان ُکرد را مستلزم همکاری 
واحــد در تأمیــن ضمانت نامه های مــورد نیاز بانکی 
دانســت و بیان کرد: هم اکنون حاشــیه سود شرکت 
نســبت به سال گذشــته بســیار متفاوت است و به 
نظر می رسد ســرمایه گذاران هم اقبال بیشتری برای 

سرمایه گذاری در این واحد صنعتی دارند.
بــرای ورود  ُکرد  * حاشــيه ســود کيان 

سرمایه گذار امن است
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت همدان 
تأکید کرد: ســرمایه گذار شرکت کیان کرد ضمن ارائه 
برنامه مدون کاری، گام نخست خود را برای بازگشت 
به چرخه تولید بــردارد و کارگران را به دوباره به کار 

برگرداند.
متین گفت: مشــابه ایــن واحد یک شــرکت در 
تویســرکان بود که به چرخه تولید بازگشــت و فوالد 
جعفــری نیز در محــور مالیر ظرف دو مــاه آینده به 

چرخه تولید بازمی گردد.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت همدان 
شرکت کیان وینسا تولیدکننده پنجره یو پی وی سی 
را در رتبــه دوم این واحدها عنــوان کرد که به دلیل 
حاشیه سود نامأنوس در حال پیگیری برای تغییر خط 

تولید است.
متین خاطرنشــان کرد: واحدهــای بزرگی که در 
ســطح اســتان به تعطیلی کشیده شــده اند و امکان 
بازگشــت به کار آنها وجــود دارد، به صورت ویژه و با 
کمک استاندار همدان از شــرایط ستاد تسهیل مرکز 

و استان استفاده می کنیم تا به شرایط قبل برگردند.
مدیرکل ســازمان تأمین اجتماعــی همدان نیز با 
اشــاره به ابالغ بخشــودگی جرایم بیمه گفت: شرکت 
کیان ُکرد مالیر 20 میلیارد ریال بدهی به این سازمان 
دارد که از این مبلغ پنج میلیارد ریال آن جریمه است.

اســماعیل نبوی افــزود: چنانچه این شــرکت از 
بخشــودگی جرایم اســتفاده کند و نسبت به تقسیط 
بدهی های خود اقدام کنــد، جریمه آن به طور کامل 

بخشیده می شود.
وی یــادآور شــد: کیان کرد تا 13 شــهریور برای 
استفاده از بخشودگی جرایم خود فرصت دارد و مابقی 
بدهــی نیز به صورت مســاوی و در مــدت زمان های 

مختلف تقسیط می شود.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار همدان نیز در بازدید از شــرکت کیان ُکرد 

گفت: هفته آینده اســتاندار همدان با بانک صنعت و 
معدن در تهران نشست مشترکی دارد که مشکل این 
شــرکت طبق اولویت در این جلســه مطرح و بررسی 

می شود.
ظاهر پورمجاهــد ادامه داد: تمامی دســتگاه های 
خدمات رســان و ســازمان هایی که کیان ُکرد به آنها 
بدهی دارد، با وجود اینکه در منابع مشــکل دارند، اما 
نیت آنها کمک و حمایت از این واحد تولیدی اســت 
و بدهی های شــرکت پس از شروع دوباره تولید قسط 

بندی می شود.
وی خواســتار همکاری ویژه ســرمایه گذار شرکت 
بــرای راه انــدازی مجدد این واحد شــد تــا چنانچه 

سرمایه ای آزاد شده است، دوباره به کارخانه برگردد.
* تقسيط 6 ماهه بدهی های شرکت کيان ُکرد

معاون اســتاندار همدان و فرمانــدار ویژه مالیر اما 
ضمن تأکید بر سرعت بخشیدن به حیات دوباره کیان 
ُکرد، فرصــت زمانی برای این اقــدام تعیین کرد و از 
سرمایه گذار و مدیران شــرکت کیان ُکرد درخواست 
کرد برنامه مدون به منظور رصد اقدامات شرکت برای 

بازگشت به چرخه تولید طی دو ماه آینده ارائه شود.
قدرت ا... ولدی با تأکید بر همکاری دســتگاه های 
خدمات رســان، اداره امور مالیاتی و ســازمان تأمین 
اجتماعی در تقسیط بدهی های کیان ُکرد تأکید کرد: 
سرمایه گذار شرکت تا زمان شروع مجدد فعالیت خود 
حداکثر تا دو ماه آینده، بدهی های جاری شــرکت را 
به دســتگاه های خدمات رســان پرداخت کند، مابقی 
بدهی آن به این دستگاه ها، اداره امور مالیاتی و تأمین 
اجتماعی پس از شروع فعالیت تا شش ماه قسط بندی 

می شود.

با حضور مسؤوالن استانی و کشوری انجام شد

گشایش مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور در همدان
هگمتانه، گروه رویداد: مرکز آموزش هتلداری 
با حضور مسؤوالن  و گردشگری غرب کشــور 
کشوری و استانی در استان همدان، شهر مریانج 

گشایش یافت.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، آیین گشــایش مرکز 
آمــوزش هتلداری و گردشــگری غرب کشــور، ظهر 
چهارشــنبه با حضور مسؤوالن کشــوری و استانی و 
نمایندگان مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی، 
اســتاندار همدان و جمعی از بخش خصوصی در شهر 

مریانج برگزار شد.
معــاون وزیر و رئیس ســازمان فنــی و حرفه ای 
کشــور در این مراسم با اشاره به اینکه کار اصلی را در 
راه اندازی ایــن مرکز بخش خصوصی انجام داد، اظهار 
کــرد: در جایی که بخش خصوصی می تواند ورود پیدا 

کند ما  نباید ورود پیدا کنیم.
سلیمان پاک سرشــت ادامه داد: ما باید زمینه ها را 
فراهم کنیم تا بخش خصوصی ورود پیدا کند و امروز 
می بینیم شرکای بین المللی و ملی برای راه اندازی این 

مرکز ورود کردند.
پاک سرشــت با بیــان اینکه این پــروژه وضعیت 
اســفناک داشــت و نیمه کاره باقی مانده بود و بخش 
خصوصــی در این حوزه ورود پیدا کرد، گفت: امروز ما 
باید به دنبال بخش خصوصی باشــیم و از آنها کمک 

بخواهیم.
وی ابراز کرد: اطمینان داریم یکی از صنایع توسعه 
یابنده بزرگ در دنیا صنعت گردشگری است و باید در 
این حوزه ســرمایه گذاری کنیم که یکی از مزیت های 
اصلی ما برای سرمایه گذاری صنعت گردشگری است و 
ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی باید اتفاق بیفتد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور 
تصریح کرد: توانمندی نیروی انســانی یکی از اهداف 
جــدی و کلیدی ما در صنعت گردشــگری اســت؛ از 

همین رو این پروژه راه اندازی شد.
در ادامه مراســم معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم کشــور با بیان اینکه استان همدان با سرعتی 
بیش از گذشته به سمت توسعه حرکت می کند، عنوان 
کرد: اســتان همدان در جذب منابع اشتغال و کاهش 

نرخ بیکاری جزء استان های سرآمد است.
محمــد امید تصریح کرد: رویکــرد مجموعه حوزه 
ســازمان فنی و حرفه ای به سمت ایجاد مراکزی است 
که هم آموزشی و هم مهارت ورزی و هم تخصصی است 

که بسیار ارزشمند است.
امید اظهار کرد: این رویه باید در سایر نقاط کشور 

ساری و جاری باشد.
وی ابراز کرد: اتفاق جالبی که افتاده اســت این که 
بخش خصوصی قرار است این مرکز را مدیریت کند و 
نگرش به بخش خصوصی با توجه به شرایط اقتصادی 

است.
امید با اشاره به اینکه ایران از جاذبه های گردشگری 
دنیا، 7 درصد را داراســت، عنــوان کرد: این در حالی 

است که جذب گردشگر به یک هزارم هم نمی رسد.
زیرساخت های  و  زمينه ها  همدان:  *استاندار 

گردشگری در همدان آماده شده است
اســتاندار همدان هــم اظهار کــرد: روالی که 
اســتان همــدان در زمینه گردشــگری در پیش 
گرفته بســیار مطلوب اســت و همدان در ســال 
گذشــته به عنوان پایتخت گردشــگری کشورهای 

شد. انتخاب  آسیایی 
ســید سعید شــاهرخی با بیان این مطلب که این 
عناوین به دلیل داشته های همدان و قدمت سه هزار و 
500 ســاله آن به وجود آمده است، عنوان کرد: تاریخ 

استان های دیگر به ریشه داری استان همدان نیست.
وی به وجود یک هزار و 800 اثر تاریخی در استان 
و ثبت ملی یک هزار و 168 اثر اشــاره کرد و گفت: ما 

مصمم هســتیم این عناوین را که اســتان همدان، به 
عنوان پایتخت گردشگری آسیا بوده حفظ کنیم و هر 

سال شاهد رویداد های ملی و فرا ملی باشیم.
شــاهرخی غار علیصدر را یکــی از عجایب خلقت 
دانست و گفت: شهر سراب ها نهاوند، شهر جهانی سفال 
و اشــتغالی که در آن ایجاد شده است و شهر مالیر به 
عنوان شهر جهانی مبل منبت و... از داشته های همدان 

در صنعت گردشگری و اشتغال است.
اســتاندار همــدان با بیــان اینکــه ظرفیت های 
بسیاری در همدان ایجاد شــده است، افزود: زمینه ها 
و زیرســاخت ها آماده شــده اســت و ایــن مرکز با 
ویژگی هایی که گفته شد در خدمت عالقه مندان است 

که در سطح ملی کار می کند.
وی تصریح کرد: محور ما رونق تولید و توســعه با 

همکاری بخش خصوصی است.
* حاجی بابایــی: مرکز آمــوزش هتلداری و 

گردشگری در سطح ملی است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی، با بیان اینکه این پــروژه نتیجه همکاری و 
همدلی های 13 ســاله همه اســت، اظهار کرد: حدود 
ســال 1385، حس کردم که با گام های خوبی که در 
اســتان برداشته می شــود این پروژه را به مساحت دو 

هزار متر باید پیگیری کنیم.
حمید رضاحاجی بابایی با اشــاره به اینکه قرار بود 
این پروژه هفت طبقه باشــد، افزود: در نهایت قرار شد 
این پروژه ســه طبقه باشد و کمک هایی از بودجه های 

استانی و... به پروژه تعلق گرفت.
حاجی بابایی با اشــاره به اینکه بخش خصوصی و 

اســتان همه برای این پروژه آمدنــد، اظهار کرد: این 
پروژه در سطح ملی بوده و جای گسترش دارد.

وی با بیان اینکه ســاختمان مرکز فنی و حرفه ای 
نیاز به بازســازی دارد،گفت: جایگاه استان با اینگونه 

پروژه ها رشد و افزایش می یابد.
نماینــده همدان در مجلس گفــت: نگاه های ما در 
هــر جا و در هر مدیریتی در ســطح ملی و منطقه ای 
اســت و امیدواریم این پروژه منشأ خیری برای ایجاد 

اشتغال باشد.
* خجسته: درآمد و شــغل پایدار، در زمينه 
پيدا  را  گردشگری اســت و همدان جایگاهش 

کرده است
امیر خجســته، دیگــر نماینده مــردم همدان در 
مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به فرمایش رهبری 
در خصوص توســعه آموزش مهارتــی، گفت: همدان 

ظرفیت های خوبی برای گردشگری دارد.
وی عنوان کرد: این مرکز در سطح ملی بوده و باید 
به جای مدرک گرایی، مهارت گرایی داشته باشیم؛ چرا 
که کسی که مهارت داشته باشد، شغل ایجاد می کند.

خجســته گفت: درآمد و شــغل پایدار، در زمینه 
گردشــگری اســت و همدان جایگاهش را پیدا کرده 

است.
این مرکــز در زمينه هتلداری،  * مختاران: 
فعاليت  گردشگری، صنایع دســتی و خدماتی 

می  کند
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان نیز 
در این مراسم با بیان اینکه صنعت گردشگری در میان 
صنایع جهان دارای رشد است، گفت: رشد سه تا چهار 
درصدی گردشگری در ســال 2018، نشان از توسعه 

چشمگیر این صنعت دارد.
وهب مختاران با اعالم اینکه اســتان همدان یکی 
از قطب های گردشــگری اســت، تصریح کرد: صنعت 

گردشــگری دارای مزیتی برای توسعه است؛ از همین 
رو باید در راســتای توانمند ســاختن این صنعت گام 

برداریم.
وی آمــوزش و افزایش مهارت را ابزار کلیدی برای 
توسعه صنعت گردشگری دانست و ابراز کرد: سازمان 
فنی و حرفه ای کشور در عرصه علوم مهارتی ورود پیدا 
کرده و در این زمینه گام برداشته است و نیاز آموزشی 

را برطرف می کند.
مختــاران ادامــه داد: با همین منظــور چارچوب 
آموزشی و در راستای توسعه گردشگری اقدام به ایجاد 
مرکز آموزشــی هتلداری و گردشگری در غرب کشور 

کردیم.
وی با بیان اینکه این مرکز در ســال 1385 آغاز به 
کار کرد، اظهار کرد: اکنون بعد از 13 ســال راه اندازی 

شده است و تمرکز آن بر آموزش است.
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان تصریح 
کرد: این مرکز در زمینه هتلداری، گردشگری، صنایع 
دســتی و خدماتی فعالیت می  کنــد و دارای امکاناتی 
چون خدمات اقامتی، ســالن پذیرایی، سونا، جکوزی، 

کالس های آموزشی و... است.
سپس حداد، مدیر عامل شــرکت گلنان پراتوس، 
با بیان اینکه این شــرکت 24 سال پیش تأسیس شد، 
گفت: بر بهبود کیفیت نان کار کردیم و 12 سال روی 

این کار اشتغال داشتیم.
وی ادامه داد: سپس از تجربه یک شرکت خارجی 
استفاده کردیم و کیفیت را افزایش دادیم و توانستیم 

برای 300 نفر اشتغالزایی کنیم.
وی ابراز کرد: مبتنی بر این 24 ســال، راهکاری به 
استان همدان پیشنهاد می دهم و آن استفاده از صنعت 
انجماد خمیر است که با توجه به شرایط اقلیمی و سرد 
بودن هوا می تواند به استان های همجوار و حتی خارج 

از کشور خمیر بدهد.

شهرستان
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خبــر

21 پروژه آبخیزداری در 
33هزار هکتار از عرصه های 

منابع طبیعی همدان
هگمتانه، گروه رویداد: معاون آبخيزداری 
منابع طبيعی استان همدان از آغاز 21 پروژه 
از عرصه های  آبخيزداری در 33هزار هکتار 

منابع طبيعی همدان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از پایگاه اطالع 
رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
همدان، محمد مهــدی آرتیمانی تعداد طرح های 
ســازه ای آبخیزداری مصوب استان همدان را 21 
مورد عنوان کرد و گفت: این طرح ها با سطح 33 
هزار هکتار به طور میانگین 10 درصد پیشــرفت 

فیزیکی دارند.
وی افزود: 310 میلیارد ریال اعتبار برای اجرا 
و تکمیل 27 طرح آبخیزداری اســتان همدان در 

سال جاری اختصاص یافته است.
معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیــزداری همــدان گفت: این اعتبــار از محل 
بودجه صنــدوق توســعه ملی بــرای طرح های 

آبخیزداری استان همدان اختصاص یافته است.
وی افــزود: پیمانکار 19 طــرح آبخیزداری با 
حجم 44 هزار مترمکعب در اســتان مشــخص و 
کار اجرایــی این طرح ها در 10 شهرســتان آغاز 

شده است.
آرتیمانــی افــزود: حجم عملیــات مکانیکی 
طرح های آبخیزداری انجام شــده در اســتان از 
ســال 1370 تاکنون شامل ســازه های مکانیکی 
)سنگ مالتی، ســنگ گابیونی( و عملیات خاکی 
790 هزار مترمکعب و عملیات سنگی 631 هزار 

مترمکعب است.
آرتیمانــی اظهار کرد: حجم عملیات زیســت 
محیطی اجرا شده در استان همدان در بیش از 2 

دهه اخیر نیز 51 هزار هکتار برآورد شده است.
معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیــزداری همدان هدف از اجــرای این طرح ها 
را ذخیــره نزوالت آســمانی، افزایش ســطح آب 
ســفره های زیرزمینی، کنترل فرســایش خاک و 
جلوگیری از پُر شــدن مخازن ســدها از رسوبات 

عنوان کرد.
آرتیمانی گفــت: دولت و مجلــس به منظور 
حفظ آب و خاک و مقابله با خشک سالی و کنترل 
سیالب ها در استان ها به مدیریت جامع حوزه های 

آبخیز توجه ویژه ای دارند.
وی آبخیزداری را مهمتریــن راهکار مقابله با 
خشک ســالی، فراهم کردن زمینــه رونق تولید، 
توســعه اقتصادی و اجتماعی، کنترل روان آب ها 
و تقویت سطح آب سفره های زیرزمینی ذکر کرد.

آرتیمانی از اجرای طــرح مطالعاتی طرح های 
آبخیزداری در 690 هزار هکتار و مطالعات اجرایی 
به مســاحت 290 هزار هکتار خبــر داد و گفت: 
همدان از اســتان های پیشــرو اجرای طرح های 
آبخیزداری در کشــور به شمار می رود و ظرفیت 

اجرای طرح های آبخیزداری بیشتری را دارد.

خبــر همدان - فرهنگئ

انتظار

ایستگاه اسمان

کاریکلماتور

صندلی جوان
کاریکلماتور نثر است. بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی ها 
را دیدنــی کند. کاریکلماتور طنز دارد و از نظر معنایی، 
صراحــت دارد. از چنــد معنایی واژه ها ســود می برد. 
کاریکلماتــور، معمــوال از بدیهیــات و روزمره ها و دم 
دستی هاست. ســابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک 
ژانــر ندارد. اما می شــود نمونه هایی در نثر و نظم از آن 
پیدا کرد. در این ســتون جمالتی به سبک کاریکلماتور 

آورده شده است.
به یاد ندارم نابينایی به من تنه زده باشد.

به نگاهم خوش آمدی.
قطره باران، اقيانوس کوچکی است.

هر درخــت پير، صندلــی جوانی می تواند 
باشد.

برای اینکه پشه ها کاماًل نااميد نشوند، دستم 
را از پشه بند بيرون می گذارم.

کوچه پس کوچه

محله باغ میرعقیل
هگمتانــه، گــروه فرهنگی: همدان شــهری 
قدیمی اســت شــهری بــا تاریــخ و خاطراتی 
سالخورده که اگر امروز در خیابان ها و کوچه پس 
پیدایشــان می کنیم.  بگردیم  کوچه هایش خوب 
خاطراتی که هرکدامشــان جلوه ای از زندگی این 
مردم کهن اند. نام هریــک از کوچه ها، محله ها و 
خیابان هــای همدان وجه تســمیه ای دارد که از 
گذشــته های دور بر آنها به یادگار مانده اســت. 
بســیاری از مــا علت نامگــذاری و حتی نام های 
قدیمی کوچه های همــدان را یا از یاد برده ایم یا 
به کلی از آن بی خبریم. در این بخش تالش شده 
است معرفی مختصری از نام های قدیمی کوچه ها 

و خیابان های همدان قدیم صورت گیرد.
محلــه باغ میرعقیل یکــی از محالت قدیمی 
همدان به شمار می رود. باغ میرعقیل به نام یکی 
از ســادات این محله معروف است و به نقلی این 
محل منسوب به یکی از شاعران همدانی است که 
در عهد صفوی زندگی می کرده اســت. محله باغ 
میرعقیــل در کنار گنبد علویان و امامزاده عبدا... 

قرار داشته است.

روز آیین افتتاح مرکز هتل داري و گردشگري غرب کشورعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

سالم کردن را در بین خود رواج دهید

در قرآن کریم آمده اســت: هرگاه کســانی که به آیات ما 
ایمان دارند نزد تو آمدند به آنها بگو سالم بر شما.

رسول اعظم اســالم)ص( فرموده اند: سالم کردن مستحب 
است و جواب سالم را دادن، واجب.

فرموده اند  اســالم)ص(  پیامبر  نقل کرده اند که  حکایت: 
سالم نامی اســت از نام های خداوند متعال، پس سالم کردن 
را در میان خودتان رواج داده و فاش گردانید. مرد مســلمان 
اگر بر جمعی گذشــت به آنان ســالم کند و آنان الزم اســت 
پاسخ سالم را بدهند. وقتی جواب سالم بگویند برایشان مزیت 
درجه حاصل می شود اگر احیاناً پاسخ ندهند مالئکه هایی برتر 

و فاضل تر از آنان پاسخ سالم کننده را خواهند داد.
سالمی چو بوی خوش آشنایی

بدان مردم دیده روشنایی

غریق نور

الهی
چگونه می توانم شکر این نعم به جای آرم

که اذنم دادی تا تو را بخوانم
و عرض نیاز به درگاه تو بی نیاز نمایم

زهی کرم و عطوفت که سلطان السالطین
در کمال بی نیاز و اقتدار اذن دهد

ذره خاک بی مقدار را به تکلم با خود
و او را هزاران واسطه دعوت کند

و به انواع انعام و اکرم پرورد جز تو.
الهی این صفت را که شاید؟
بلی از غیر تو این کار برنیاید

الهی آنچه تو را سزاست
مرا تعلیم ده و بر قضای خود مرا سر تسلیم ده.

الهی محبت غیر خود را از دلم دور کن
و دلم را به یاد خود معمور کن
و از دیدار خود مرا مسرور کن

و جانم را به مشاهده خود غریق نور کن.
برگرفته از مناجات دیوان طوطی همدانی

آن حقيقت تابناک
هگمتانه، گروه فرهنگی: انتظار فرج معنایش 
این نیست که انســان بنشیند، دست به هیچ 
کاری نزند، هیچ اصالحی را وجهه  همت خود 
نکند، صرفاً دل خوش کند به اینکه ما منتظر 
امام زمان )علیه الّصالة و الّسالم( هستیم. اینکه 
انتظار نیست. انتظارِ چیست؟ انتظارِ دست قاهِر 
قدرتمنِد الهِی ملکوتی است که باید بیاید و با 
کمک همین انسانها سیطره  ظلم را از بین ببرد 
و حــق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم 
حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند؛ انسانها 
را بنده  واقعی خدا بکند. باید برای این کار آماده 
بود. تشــکیل نظام جمهوری اسالمی یکی از 
مقدمات این حرکت عظیم تاریخی اســت. هر 
اقدامی در جهت اســتقرار عدالت، یک قدم به 
ســمت آن هدف واالست. انتظار معنایش این 

است. انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ 
انتظار رها کردن و نشستن برای این نیست که 
کار به خودی خود صورت بگیرد. انتظار حرکت 
است. انتظار آمادگی است. این آمادگی را باید 
در وجود خودمان، در محیط پیرامون خودمان 
حفظ کنیم. و خدای متعال نعمت داده است به 
مردم عزیز ما، به ملت ایران، که توانسته اند این 
قدم بزرگ را بردارنــد و فضای انتظار را آماده 
کنند. این معنای انتظار فرج است. انتظار فرج 
یعنی کمر بســته بودن، آماده بودن، خود را از 
همه جهت برای آن هدفی که امام زمان )علیه 
الّصالة والّسالم( برای آن هدف قیام خواهد کرد، 
آماده کردن. آن انقالب بزرگ تاریخی برای آن 
هدف انجام خواهد گرفت. و او عبارت اســت از 
ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، 

عبودیت خدا؛ این معنای انتظار فرج است.
امروز بحمداهللَّ ملت ما توجهشان به مقوله  
مهدویت و وجــود مقدس حضــرت مهدی 
)ســالم ا... علیه( از همیشــه بیشتر است. روز 
به روز انسان احساس می کند در دل جوانان، 
در میان آحاد مردم، شــوق و عشق و ارادت و 
تذکر نســبت به وجود مقدس حضرت حجت 
)ســالم ا... علیه( بیشتر می شــود. این هم از 
برکات خود آن بزرگوار است. نگاه آن بزرگوار، 
نظره  رحیمه  آن بزرگوار به ملت ما، دلهای آنها 
را متوجه آن حقیقت تابناک کرده است. خوِد 
این، نشانه  توجه آن بزرگوار است. این را باید 

قدر دانست.
بيانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف 

مردم  در روز نيمه  شعبان 1387/05/27

وصیت شهید حسین صلواتی

شرمنده ام نتوانسته ام برای انقالب اسالمی کاری کنم
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک 
بودی، زیر کدام آســمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کــدام خمپاره و آماج کدام گلوله برایم 
نوشــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البه الی واژگان پرپر و می نوشتی از عبورت؟ 
می نوشــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفدیده. تو می نوشــتی 
و امروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تو شــده ام در خواب های ســنگین دنیا. تو 
می نوشــتی و امروز ماییم کــه کلمات تو را 
فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت را 

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

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

پروردگار خویش روزی می خورند«.
با نام و یاد خدا و بــا درود به رهبر کبیر 
انقالب اســالمی ایران امــام خمینی)ره( و 
شهدای به خون خفته انقالب اسالمی و درود 

بیکــران به خانواده معظم شــهدا، جانبازان، 
مجروحــان و مصدومان انقالب اســالمی و 
رزمندگان پرتوان و امت اســالمی که پشت 

دشمنان انقالب را بر زمین زده اند.
آنقدر به جبهه می روم تا شــهید شــوم. 
عزیزان ســعی کنید امام را درک کنید و او 
را خوب بشناســید من که نتوانستم او را به 
خوبی درک کنم از امام خمینی پیروی کنید 
و همگی یکی شوید. عزیزان مرا حالل کنید 
و از خداوند بزرگ برایم طلب مغفرت کنید.

خدایا مــن این وصیت نامه را در روز تولد 
ساالر شهیدان حســین بن علی)ع( در شهر 
شــهیدان یعنی فاو می نویســم. خدایا تو را 
قســمت می دهم به عظمت این روز بزرگ و 

به خون شهدا، شهادت را نصیب ما بگردان.
خدایــا عزیزانم یکی بعد از دیگری رفتند و 
من تنها ماندم، نکند در رختخواب ذلت بمیریم، 
در این مورد خیلی ناراحت هســتم، خدایا این 
انقــالب را خیلی دوســت دارم و شــرمنده ام 
نتوانســتم برای این انقــالب کاری کنم فقط 
یک جان ناقابلی داشتم که آن هم تقدیم به تو 

می کنم و به امر امام عزیــز این جان ناقابل را 
برداشــتم و روانه جبهه شدم، امیدوارم که این 

لبیک در درگاه خداوند قبول شود.
از خانــواده عزیزم می خواهــم اگر فیض 
شــهادت نصیبم شــد ناراحت نباشــد زیرا 
ناشــکری اســت. اگر خدا به من فرزندی داد 
چنانچه دختر بود نام او را زینب و اگر پســر 
بود نام او را علی اصغر بگذارید. از همگی شما 
می خواهم که مرا حالل کنید. کسی که پیرو 
این امام بزرگوار نباشــد حق ندارد در تشییع 
جنازه ام شرکت و یا برایم گریه کند. »به امید 

پیروزی اسالم بر کفر جهانی«

برای اولین بار در کشور

دریافت گواهی نامه استاندارد زمین بازی کودکان از سازمان ملی استاندارد
دریافت مجوز تأییدیه ایمنی زمین بازی سه پارک مردم، مهر و شهید صابری

سازمان  رویداد: سرپرســت  گروه  هگمتانه، 
ســيما، منظر و فضای سبز شــهری شهرداری 
همدان از دریافت گواهی نامه اســتاندارد زمين 
بازی کودکان از ســازمان ملی استاندارد برای 

اولين بار در کشور خبر داد.
به گــزارش هگمsتانه بــه نقــل از روابط عمومی 
سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
همــدان، بابک مهدی آزاد با اعالم این خبر گفت: این 
گواهی برای پارک مردم، پارک مهر و شــهید صابری 

دریافت شده و سایر پارک ها در دستور کار قرار دارد.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
بیان کرد: پارک مردم با مســاحت بالغ بر14 هکتار در 
تقاطع پل پژوهش واقع اســت که ایــن پارک دارای 
امکانات رفاهی و تفریحی از جمله شــهربازی و زمین 
بازی و بزرگترین پارک منطقه ای همدان است و همه 

روزه به خصوص در فصل گرم ســال شهروندان زیادی 
از جای جای همدان به این پارک مراجعه می کنند.

وی اضافه کرد: زمین بازی پارک مردم با مســاحت 
1500مترمربــع دارای 6 مجموعه بازی از جنس پلی 
اتیلن تاب و سرسره ترکیبی از 2 سکو تا بزرگترین آن 

8 سکو و چندین تاب غیر متصل است.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
در ایــن زمینه گفت: با توجه به اهمیت موضوع ایمنی 
شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان آینده 
ســازان این مرز و بوم و رعایت استاندارد ایمنی مراکز 
تفریحــی و زمین های بازی پارک های شــهر اقدام به 
راه اندازی واحدی با عنوان استانداردســازی زمین های 
بازی کودکان در سازمان کرده ایم تا با هدف مشخص 
و برنامه ریزی شده بتوانیم باالترین ضریب استاندارد را 

در پارک ها ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: واحد اســتاندارد سازی زمین های 
بازی این ســازمان با هماهنگی هــای به عمل آمده با 
اداره کل استاندارد استان همدان، بازرسی زمین بازی 
تمامی پارک های شهر در اسفند ماه سال گذشته را در 
یک نوبت توســط بازرسان شرکت که تأیید صالحیت 
شده از ســوی اداره کل اســتاندارد استان هستند به 

انجام رسانده است.
مهدی آزاد گفت: این ســازمان طــی برنامه ریزی 
صــورت گرفته با بــه کارگیری پیمانــکاران خبره و 
براساس گزارشات رســیده از بازرسی نوبت اول جمع 
آوری و جایگزینی بــا تجهیزات نو و یا رفع موارد غیر 
ایمن و عدم انطباق های موجود با استاندارد های مرجع 

تجهیزات بازی پارک ها را در دستور کار دارد.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری همدان گفت: طی هماهنگی های به عمل 
آمده با اداره کل اســتاندارد استان درخواست بازرسی 
نوبت دوم داده شــد که نهایتاً منجر به دریافت گواهی 
نامه اســتاندارد و مجوز تأییدیه ایمنی زمین بازی سه 

پارک مردم، مهر و شهید صابری شد.
مهدی آزاد افزود: باال بردن ضریب ایمنی زمین های 
بازی کودکان و تجهیز آنها با وســایل به روز از جمله 
اهداف اجرایی این سازمان به عنوان متولی پارک ها و 

مراکز تفریحی بوده و هست.
وی افزود: در نظر داریم تا در تمامی مناطق مختلف 
شــهر همدان یــک زمین بازی کــودک را با باالترین 
ضریب استاندارد و بهترین و به روزترین وسایل تجهیز 
کنیم که در همین راستا اقدام به خریداری و نصب 8 

مجموعه ترکیبی بازی در 8 پارک کرده ایم.
مهــدی آزاد گفت: تمامی مراحــل نصب با نظارت 
شرکت بازرسی با رعایت اصول ایمنی و استاندارد الزم 
انجام شــد و تحویل تجهیزات پس از دریافت تأییدیه 

ایمنی و گواهی استاندارد خواهد بود.

24 تیر آغاز نوزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی در همدان
نمایشگاه  نوزدهمين  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
لوازم خانگــی و دهمين نمایشــگاه تجهيزات 
آشــپزخانه، هم زمان با نوزدهمين نمایشــگاه 
دســتگاه های صوتــی و تصویــری در محل 
برگزار  همدان  استان  المللی  بين  نمایشگاه های 

می شود.
این نمایشــگاه که از 24 تیر مــاه کار خود را آغاز 
می کند و تا 29 همان ماه با حضور 95 شرکت کننده 

از اســتان های خراســان رضوی،آذربایجان شــرقی، 
زنجان، اصفهان، البرز، قزوین، کرمانشــاه، کردستان، 
اردبیــل، قم، تهران و همدان در فضایی بالغ بر 5000 
مترمربــع و در تاالرهای ابن ســینا، الوند، هگمتانه و 
فضای باز شرکت نمایشگاه های استان همدان میزبان 

بازدیدکنندگان خواهد بود.
تنــوع اجناس و قیمــت ها،کیفیت مناســب و 
ارایــه خدمات پس از فروش مطلــوب و همچنین 

تجاری  نشــان های  و  ایرانــی  محصــوالت  حضور 
نمایشــگاه است که می تواند  این  از مزایای  معتبر 
خریداران را در انتخاب کاالی مناسب و دل خواه 

رساند. یاری 
این نمایشــگاه باعث ایجاد فضایی رقابتی در میان 
مشارکت کنندگان خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی 
را ترغیــب می کند تا پا به پای فنــاوری روز دنیا قدم 
برداشــته و کیفیت محصــوالت خود را همــواره در 

باالترین سطح ممکن حفظ کنند.
ارایه شــیوه های نوین بازاریابــی و توزیع نیز از 
مواردی است که نام های معتبر جهانی را وا می دارد 
که در نمایشــگاه هایی از این دســت شرکت کرده 
و بــازار ایران را برای عرضه کاالی خود مناســب و 

بدانند. مطلوب 
گفتنی اســت ساعات بازدید از این نمایشگاه 16 تا 

22 و در روز جمعه 10 تا 22 است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

کمبود پزشک در همدان
هگمتانه، گروه خبــر همدان: معاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســينا از کمبود 

محسوس پزشک در استان همدان خبر داد.
ابراهیم جلیلــی در گفتگویی با اشــاره به کمبود 
محســوس پزشــک در برخی از رشــته های پزشکی، 
بیان کرد: با وجود اجرای طرح تحول نظام ســالمت و 
پیگیری های انجام شده که تأثیر بسزایی در رشد تعداد 
پزشکان به ویژه در استان داشته است، در حال حاضر در 
رشته های فوق تخصصی نظیر غدد اطفال و بزرگساالن، 
جراحی قلب، الکترو فیزیولوژی قلب، نفرولوژی کودکان 

و بزرگســاالن و همچنیــن رشــته ها تخصصی نظیر 
رادیولوژی، بی هوشــی، جراح عمومی، ارتوپدی و طب 

اورژانس کمبود پزشک در استان محسوس است.
وی با بیان اینکه در استان حدود 500 پزشک متخصص، 
710 پزشــک عمومی و 350 دندان پزشک تحت نظارت 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در 2 بخش دانشگاهی و غیر 
دانشگاهی فعالیت می کنند، گفت: شاخص تعداد پزشک و 
دندان پزشک در استان حدود 1 نفر به هزار نفر است؛ این 
در حالی است که این شاخص در کشور حدود 1 و نیم و در 

برخی کشورها 3 تا 5 هم گزارش شده است.

خوانش نمایش نامه ادیپ شهریار
 در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: با حضور مهدی ميامی، قاسم زارع و 
جليل فرجاد، نمایش نامه ادیپ شهریار در همدان خوانش می شود.

نمایشنامه ادیپ شهریار نوشته سوفوکل به کارگردانی عباس شیخ بابایی 
20 و 21 تیرماه ســاعت 20 در ســالن اصلی مجموعه تئاتر شــهر همدان 
خوانش می شــود. ادیپ شهریار، قسمت اول از سه گانه ادیپ در کولونوس و 

آنتیگونی نوشته نمایش نامه نویس یونانی سوفوکل است.
مهدی میامی، قاسم زارع، جلیل فرجاد، جمشید جهانزاده، کمال شهباز بگیان، 
احمد بیگلریان، سهراب نیک فرجاد، سعید باغبانی نیر، شیما شادمانی، ایرج رنجبر، 
باران عرفانی، غالمرضا مهری، صادق قاسمی و امیر کوندی به عنوان بازیگر و حسن 

کوثری به عنوان نورپرداز و حسین زندی در نمایش سوفوکل حضور دارند.

خبــر

معاون خدمات شهری شهردار همدان:
دفن روزانه 20 تن کیسه 
پالستیکی معضل همدان

معاون  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
کرد:  اظهار  همدان  شهردار  شهری  خدمات 
کيسه های پالســتيکی به یک معضل بزرگ 
تبدیل شده است به طوری که از پسماندهای 
روزانه شــهر همدان معادل 20 تن کيســه 

پالستيکی دفن می شود.
وحیــد علی ضمیر افزود: کیســه پالســتیکی 
ســال های ســال طول می کشــد که در طبیعت 
تجزیه شــود و در این راستا یکی از اقدامات مهم 
برای کاهش اســتفاده از کیســه های پالستیکی، 
آموزش و فرهنگ سازی است، در واقع مردم باید 
با خطرات زیســت  محیطی استفاده از کیسه های 

پالستیکی آشنا شوند.
وی ادامه داد: فروشگاه ها می توانند در استفاده 
نکردن از پالستیک پیش قدم شوند، مردم باید از 
این فروشــگاه ها بخواهند که پالســتیک کمتری 
تولید کنند، رســانه ها نیز بایــد به این موضوع به 
عنــوان یک مطالبه مردمی نــگاه کنند تا زمینی 

عاری از پالستیک داشته باشیم.
وی با اشــاره به برگزاری پویــش" همه داناییم 
برای نه به کیســه های پالســتیکی" گفت: همدان 
باید شــهری بدون پالستیک باشــد که این مهم با 
کمک مردم ممکن می شود البته حذف کیسه های 
پالســتیکی باید به مرور اتفاق بیفتد و باید کم کم 
میــزان آن را کاهش داد و کیســه های پارچه ای و 
پاکت های کاغذی قابل بازیافت را جایگزین آن کرد.

علی ضمیر تصریح کرد: به مناسبت گرامیداشت 
روز جهانــی بــدون کیســه های پالســتیکی در 
21تیرماه، سازمان مدیریت پســماند نیز اقدام به 
برگزاری مراســمی در روز 20 تیر ماه از ســاعت 

18:30 در سازمان مدیریت پسماند می کند.
وی ادامه داد: این مراســم بــا حضور اعضای 
شورای اسالمی شهر و جمعی از مدیران شهری با 
حضور هنرمندان همراه با ایجاد لحظات شاد برای 
شهروندان با هدف آموزش استفاده بهینه، بازیافت 

و استفاده مجدد از پالستیک برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: شهروندان می توانند پسماند های 
خشک خود را به ایستگاه های بازیافت که در شهر 
وجــود دارند تحویل دهند و در قبال آن پول نقد 
یا شــوینده، لوازم تحریر و کارت های قرعه کشی 
فصلــی دریافت کنند و شــهروندان فعال در امر 
تفکیک پسماند از مبدأ در ویژه برنامه های به اجرا 

درآمده معرفی و جایزه به آنان اهدا می شود.
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خبــر

افتتاح طرح تابستان در فامنین
هگمتانــه، گروه ورزش: مراســم افتتاحیه طرح 
تابستان با ورزش باحضور جهانشیر مدیرکل ورزش و 
جوانان و نادری فر رئیس هیأت روستایی و عشایری 
اســتان همدان، قهرمانی معاون ورزش و پیردهقان 
معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان، مسؤوالن 
ادارات، جوانان و جمع کثیری از آحاد مردم در محل 

پارک ملت فامنین برگزار شد.
در حاشــیه افتتاحیه طرح تابستان با ورزش، 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشاره 
به اجرای طرح تابستان با ورزش با شعار »خانواده 
فعــال، تابســتان جذاب« ایجاد شــور و نشــاط 
اجتماعــی و افزایش فعالیت هــای بدنی در بین 
خانواده ها را از اهداف اصلی این طرح برشــمرد و 
بر اجرای ســایر همایش ها و جشنواره ها در سطح 

شهرستان های استان تأکید کرد.
محســن جهانشــیر بر لــزوم جلب مشــارکت 
دستگاه های اجرایی دولتی و تشکل های غیردولتی در 
زمینه اوقات فراغت جوانان از طریق بســیج امکانات و 
جلب مشارکت های مردمی تأکید کرد و افزود: ایجاد 
فضا و عزم و اراده ملی در سطح جامعه در جهت اهتمام 
به اوقات فراغت جوانان، گسترش مداخله و مشارکت 
جوانان، مشارکت همه جانبه سازمان ها و نهادهای فعال 
در حوزه اوقات فراغت از ضروریات الزم در غنی سازی 

اوقات فراغت جوانان است.

نایب قهرمانی پاروزن همدانی 
در تست آمادگی تیم ملی

هگمتانه، گروه ورزش: تست رکوردگیری تیم 
ملی روئینگ بانوان در دریاچه آزادی برگزار شد.

صبح دیروز پاروزنان حاضر در اردوی تیم ملی 
روئینگ تست رکوردگیری دادند.

این تســت در دو مرحله و در مسافت 1000 
متر انجام شــد و پس از جمع وقــت، دو مرحله 

نفرات برتر مشخص شدند.
در پایــان این تســت نازنین مالیــی با زمان 
7:28.701 دقیقــه اول، کیمیــا زارعی )همدان( 
با زمــان 7:50.967 دقیقه دوم و الیکا افشــاری 
با زمان 7:54.273 دقیقه ســوم شدند و فرحناز 
عشــقی با زمان 7:55.417 دقیقه، هانیه خرسد 
بــا زمان 7:56.440 دقیقــه، مریم کرمی با زمان 
7:56.848 دقیقه، هانیه بیداد با زمان 8:03.124 
دقیقه، شــکیبا وقوفی 8:03.351 دقیقه و اســرا 
جوانمردی با زمــان 8:08.219 دقیقه به ترتیب 

چهارم تا نهم شدند.

خبــر

5 استعداد فوتبال نهاوند
 در راه پیوستن به
 سپاهان اصفهان

هگمتانه، گروه ورزش: احســان کوليوند 
اســتعدادیاب پایگاه استعدادیابی سپاهان 
از  بازیکن مستعد  پنج  معرفی  از  نهاوند  در 
تيم های شهرستان نهاوند جهت تست فنی 
خبر  اصفهان  سپاهان  مبارکه  فوالد  باشگاه 

داد.
پوریــا جاللونــد در رده ســنی امیــد از تیم 
پاســارگارد نوین، حمیدرضا رســتم پناه و سعید 
مرادی در رده سنی جوانان از تیم پاسارگارد نوین 
و عرفان زرینی از تیم یاران کورش و سینا امینی 
راد در رده ســنی نوجوانان از تیم پاسارگاد نوین 

بازیکنان انتخاب شده هستند.
این افراد از تیم های فوتبال پاســارگاد نوین و 
یاران کوروش شهرستان نهاوند استعدادیابی شده 
و مقرر گردید در تست فنی باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری 

در شرایط بازی تست شوند.

درخشش دختران همدان
 در دو ومیدانی قهرمانی کشور

دونده  دختران  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
همدان در مســابقات دو وميدانی قهرمانی 

جوانان دختر کشور خوش درخشيدند.
در این پیکارها که به میزبانی خرم آباد برگزار 
شــد، مریم خوش نیت در مواد 1500 متر و 800 

متر به دو نشان نقره دست یافت.
همچنین در پرتاب دیســک مبینا ســادات 
رحمانی نشــان نقره کسب کرد، در پرتاب نیزه 
نگار رضایی نشــان برنــز را تصاحب کرد و در 
400 متــر امــدادی تیم همدان به نشــان برنز 

یافت. دست 
در رقابت های ســه هزار متر با مانع نیز مریم 
موسیوند و زینب شیرمحمدی هر دو از همدان به 

ترتیب نشان های نقره و برنز را به دست آوردند.
تیم همدان در مجموع این دوره از مســابقات 

چهار نشان نقره و سه نشان برنز کسب کرد.

خبــر
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

در یک سوم استان ها تأسيسات هسته ای داریم
سخنگوی  جهان:  و  ایران  گروه  هگمتانه، 
ســازمان انــرژی اتمی با اشــاره به اینکه 
صنعت هسته ای یک صنعت راهبردی است، 
از استان ها  خاطرنشان کرد: ما در یک سوم 
دارای تاسيسات هسته ای هستيم؛ البته اگر 
مبنا را تاسيسات هسته ای مرتبط با موضوع 
پزشکی و رادیودارو ها بگذاریم تقریبا در همه 

نقاط کشور دارای این تاسيسات هستيم.
بهروز کمالوندی روز گذشــته طی سخنانی در 
شورای عالی استان ها اظهار کرد: ترامپ در مقطع 
پیش از خروج آمریــکا از برجام به اعضای وزارت 
خارجه اش پرخاش کرده بود که شما عرضه ندارید 
بهانه ای در خصوص نقض برجام توسط ایران پیدا 
کنید؛ لذا ترامپ در 18 اردیبهشــت 97 دســتور 
خــروج آمریکا از برجام را در شــرایطی که دولت 
آمریکا بهانه ای علیه ایران در خصوص برجام پیدا 

نکرده بود، صادر کرد.
وی تصریــح کرد: تلقی آمریکایی ها این بود که 
با خروج شــان از برجام، ایران نیز احساسی عمل 
می کنــد و از برجــام خارج می شــود و در نتیجه 
اروپایی ها جانــب آمریکا را می گیرنــد؛ اما ایران 
بــا اتخاذ صبر راهبردی این نقشــه آمریکایِی ها را 

خنثی کرد.
کمالونــدی گفت: حتی قبل از خروج آمریکا از 
برجام، ما در ســازمان انرژی اتمی پیش بینی های 
الزم را کــرده بودیم لــذا در همان مقطع پیش از 
خروج آمریکا از برجام، گزینه های کاهش تعهدات 
هســته ای را برای تصمیم گیری به شــورای عالی 

امنیت ملی ارسال کردیم.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به 
موضوع آب سنگین گفت: همین چند وقت پیش 
ما مقداری از آب سنگین خود را به صورت ارزش 
افــزوده ای صادر کردیم و در ایــن رابطه بازار های 
جدیــدی را پیــدا کردیم؛ اگرچــه در زمینه آب 
ســنگین دیگر مقیــد به رعایت ســقف 130 تن 

نیستیم.
وی با اشــاره به وجود ســه ایســتگاه مختلف 
برای غنی ســازی اورانیــوم گفت: ایســتگاه اول 

غنــی زاده اورانیوم مرتبط بــا نیروگاه های قدرت 
اســت که 90 درصد نیاز هــا در حوزه انرژی اتمی 
با همین نیروگاه ها برآورده می شــود؛ لذا ما از روز 
شــانزدهم تیر غنای اورانیوم خــود را به 4 و نیم 
درصد رساندیم و این ایستگاه اول است؛ همچنین 
ایســتگاه بعدی رســاندن غنای اورانیوم به بیست 
درصد اســت و ایســتگاه بعد از آن غنی سازی 60 
درصد اســت که مختص پیشــران ها هست و نیاز 

امروز ما نیست.
کمالوندی تصریح کرد: ما تا ساعت 12 شب روز 
شــانزدهم تیر به طرف مقابل مهلت دادیم و حتی 
به آژانس انرژی اتمی نیز اعالم کردیم در ســاعت 
چهار تا صفر)00:00( بر درصد غنی سازی اورانیوم 
خود خواهیم افــزود؛ امروز نیز آژانس انرژی اتمی 
با نمونه گیری که انجام داد تأیید کرد که ایران بر 
اســاس تغییرات دی آی کیو، تولید و برداشت خود 

را بر مبنای 4 و نیم درصد شروع کرده است.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به 
اینکــه صنعت هســته ای یک صنعــت راهبردی 
است، خاطرنشان کرد: ما در یک سوم از استان ها 
دارای تاسیسات هســته ای هستیم؛ البته اگر مبنا 
را تاسیسات هســته ای مرتبط با موضوع پزشکی 
و رادیودارو ها بگذاریم تقریبا در همه نقاط کشــور 

دارای این تاسیسات هستیم.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان:

مدیر روابط عمومی 24 ساعته پای کار باشد

ناظمی  هگمتانه، گروه ورزش: دکتــر مازیار 
مدیرکل روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
ورزش و جوانــان با اشــاره به اینکــه روابط 
عمومی هــا باید به دنبال توليد محتوا باشــند، 
گفت: برای ارتباط بهتر با رســانه ها ادارات کل 

ورزش و جوانان باید دارای سخنگو باشند.
از روز گذشــته همایــش دو روزه مدیــران روابط 

عمومــی ادارات کل ورزش و جوانان کشــور با حضور 
ناظمی مدیرکل روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
ورزش و جوانان و محســن جهانشیر مدیرکل ورزش و 

جوانان استان به میزبانی همدان آغاز شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان در ابتدای این 
همایش گفت: اســتان همــدان از دیرباز مهد تاریخ و 
تمدن کشــور بوده و امروز خوشحالیم که در خدمت 

مدیران روابط عمومی سراسر کشور هستیم.
ناظمی نیز در همایش روابــط عمومی های ادارات 
کل ورزش و جوانان کشــور گفت: مدیری موفق است 
که مشاور خوبی در حوزه روابط عمومی داشته باشد و 

ارزش حوزه ارتباطات بسیار باال است و باید این حوزه 
جدی گرفته شود.

وی افزود: مدیر روابط عمومی مدیری اســت که موانع 
کاری سازمان خود را رفع کند و باید 24 ساعته پای کار باشد.
وی بــا اشــاره به اینکــه با توجه بــه حجم باالی 
کار روابــط عمومی های ورزش و جوانــان با ایثار کار 
می کننــد، افزود: برای بهبــود کار باید روابط عمومی 

استان ها به کمک یکدیگر بیایند.
مدیــرکل روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
ورزش و جوانــان گفت: روابط عمومی به فکر توســعه 
ورزش و اخبار ملی باشند و صرف اطالع رسانی اخبار 

مدیرکل نشــوند و باید مدیران کل و روابط عمومی ها 
شنونده حرف دل مردم باشند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها باید برنامه دوساله 
خــود را ارائه دهند، افزود: از این پس روابط عمومی ها 

باید گزارش ماهانه خود را به وزارتخانه ارائه دهند.
دکتر ناظمی با اشــاره به اینکه روابط عمومی ها باید به 
دنبال تولید محتوا باشند، تصریح کرد: برای ارتباط بهتر با 
رسانه ها ادارات کل ورزش و جوانان باید دارای سخنگو باشند.

وی افزود: مدیــران کل باید تعامل ســازنده ای با 
رسانه ها داشــته باشــند؛ چرا که در جشنواره شهید 

رجایی تعامل مدیرکل با رسانه ارزیابی خواهد شد.

ورزش مناسب برای برطرف کردن نرمی مفاصل
هگمتانه، گروه ورزش: یک متخصص ارتوپدی 
گفت: بيماری شلی مفاصل یک بيماری ژنتيکی 
است که در آن نقص در یک ژن خاص که توسط 
پــدر و مادر به فرزندان منتقل می شــود نقش 

اساسی دارد.
نژادی، جــراح و متخصص ارتوپــدی در خصوص 
بیماری نرمی مفاصل توضیح داد: واژه نرمی مفصل که 
عبارت پزشــکی آن »هایپر موبیلیتی مفصل« است به 
خودی خود بیماری تلقی نمی شــود و به دلیل قابلیت 
انعطاف بیش از حد مفصل به این نام خوانده می شــود 
کــه می توان به جای اســتفاده از آن عبارت »شــلی 

لیگامانی« را به کار برد.
وی گفت: کالژن ســازنده لیگامان به شکل طبیعی 
)از کالژن تیــپ یک 70 تا 80 درصد و تیپ ســه 10 
درصد ساخته شده است( در افرادی که به این بیماری 
مبتال هســتند این گونه نبوده به این دلیل، تا آخر عمر 

هم درجاتی از شلی لیگامانی باقی می ماند.
نــژادی تصریح کــرد: بیماری شــلی مفاصل یک 
بیماری ژنتیکی به شــمار رفته، در این بیماری نقص 
در یک ژن خاص که توســط پدر و مــادر به فرزندان 
انتقــال پیدا می کنــد نقش اساســی دارد. این ژن ها 
کالژن هایی تولید می کنند که باعث قوام و استحکام و 

چسبندگی بافت های همبند می شوند؛ نرمی استخوان 
یا »استئوماالســی« معموال به دلیــل نقص جذب یا 
تغذیه ویتامین »دی« بروز می کند و با مصرف کلسیم 

و ویتامین »دی« به مرور زمان برطرف خواهد شد.
این متخصص ارتوپدی گفت: اما باید توجه داشــت 
ایــن بیماری بر خــالف آن نرمی اســتخوانی نیاز به 
درمان ندارد، ولی باید مشــخص شــود که سندرمی 

مانند »مارفان« نباشد.
وی خاطرنشــان کرد: آزمایش خاصی نشان دهنده 
نرمی مفصل نیست و تنها در معاینات پزشکی که در آن 
دامنه حرکات برخی مفاصل چک می شود قابل تشخیص 

است؛ یعنی پزشک ارتوپد، مفاصلی مانند انگشتان دست 
و آرنــج و... را معاینه کرده و از آنجــا که دامنه حرکت 
مفاصل به صورت طبیعی در محدوده مشخص و معینی 
اســت، افزایش در دامنه حرکت طبیعی مفصل، نشــان 
دهنده شلی لیگامانی و شلی مفصل است که در حیطه 

کار متخصص ارتوپدی قرار دارد.
نژادی در پایان گفت: باید توجه داشت ورزش هایی 
مثل آب درمانی و شــنا می توانند به تقویت عضالت و 
لیگمان ها کمک بسزایی کنند؛ همچنین این ورزش ها 
بــه افراد کمک می کند تا از ابتال به آرتروز زودرس در 

مفاصل زانو و ستون فقرات و شانه جلوگیری کنند.

وزنه برداری زنان؛ چشم انتظار نشان
هگمتانه، گــروه ورزش: وزنه بــرداری زنان 
هنوز در ابتدای راهی طوالنی برای نشــان آوری 
قرار دارد و رسيدن به این مهم نيازمند از ميان 
برداشتن مشکالت و تبيين راهبردهای مناسب با 

حمایت مسؤوالن فدراسيون است.
بانوان وزنه بردار این روزها خود را برای مســابقات 
بین المللی بســیاری آماده می کنند تا بتوانند سهمیه 
المپیک 2020 توکیو را به دســت آورند. اما شــانس 

کسب این سهمیه تا چه میزان خواهد بود.
وزنه برداران زن مدت زمان کوتاهی اســت که وارد 
این عرصه شــده اند و باید به طور پیوســته در اردو و 
مسابقات بین المللی شرکت کنند تا بتوانند بخت خود 

را برای رسیدن به المپیک 2020 بیازمایند.
این ورزشــکاران با وجود موانع بسیار بر روی تخته 
می روند و وزنه های ســنگینی را بلند می کنند تا برای 
دســتیابی به رویای نشان آوری در مسابقات مختلف با 

حریفان خود بجنگند.
اکنون فدراســیون در تالش است با حضور آنها در 
چهار مسابقه بین المللی، شانس کسب سهمیه را برای 

این ورزشکاران به وجود بیاورد.
مســابقات جهانی تایلند، رقابت هــای نوجوانان و 
جوانان آســیا در کره شــمالی، مســابقات کشورهای 
اســالمی در تونس و رقابت های غرب آســیا در اردن 
پیش روی زنان وزنه بردار است. این رقابت ها به صورت 

پیوسته از شهریور تا اواخر مهر ماه ادامه دارد.
اکنون که ریاســت فدراسیون وزنه برداری مشخص 
شده اســت، وزنه برداران می توانند با امیدواری بیشتر 
و بدون تغییر برنامه های از پیش تعیین شــده، در این 

مسیر گام بردارند.
اوایل هفتــه »علی مرادی« در مجمــع انتخاباتی 
فدراســیون توانست با کسب 22 رأی برای چهار سال 

بر کرسی ریاست فدراسیون وزنه برداری تکیه بزند.

پس از انتخاب علــی مرادی به عنوان رئیس این 
نایب رئیس فدراسیون  بهرامی«  فدراســیون، »بهار 
وزنه بــرداری عنوان کرد: امیدوارم مــرادی با توجه 
به شــرایط حال حاضر در حوزه وزنه برداری زنان، 
بــه رهنمودها و نقاط ضعفی که در این بخش وجود 
دارد، بیشــتر توجــه کنــد. وی با بررســی کمی و 
کاســتی های این حوزه در برطرف کردن مشــکالت 

بکوشد.
وزنه برداران پیش از حضور در رقابت های بین المللی 
باید در مسابقات قهرمانی کشوری و انتخابی تیم ملی 
حضور پیــدا کنند. اما اینکه آنها بتوانند نشــان آوری 
داشته باشند کار سختی است؛ به طوری که »محسن 
بیرانوند« دبیر فدراســیون گفت که کار نشــان آوری 

وزنه برداری زنان در حال حاضر ممکن نیست.
»محســن بیرانوند« اظهار کرد: زنان وزنه بردار در 
مســابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آســیا شانسی 

برای کسب نشــان ندارند زیرا وزنه برداری زنان ایران 
1،5 اســت که تشکیل شــده اما وزنه برداران آسیایی 
سالهای طوالنی در این عرصه تالش می کنند و سرآمد 

هستند.
وی همچنین با اشــاره به اینکــه در وزنه برداری 
زنان باید از دو ســال آینده امید به کسب نشان داشته 
باشــیم، اظهار کرد: زنان ما باید در اردوهای بلندمدت 
و مسابقات متعدد شرکت کنند تا ضمن کسب تجربه 
بتوانند نتایج قابل قبول بگیرند. اما اینکه وزنه برداران 
ســریع نشــان بگیرند این امکان پذیر نیست. به ویژه 
آنکه آســیا قطــب وزنه برداری اســت و وزنه برداران 
کشورهای آسیایی به خصوص چین، کره شمالی، کره 
جنوبی و ســایر کشورها از بهترین های جهان هستند. 
با ایــن وجود به زنان خود ایمان داریم و اگر بیشــتر 
تمرین کنند و حمایت شــوند، شانس نشان آوری هم 

خواهند داشت.

دلنوشته ای برای مربی فقید قرآن سعید سماوات

جوانی که روزهای عمر کوتاهش را در راه قرآن، نورانی کرد
محسن صيفی کار 

هگمتانه، گروه اندیشه: او کسی بود که در پرتو 
مهر و راهنمایی پدر و مادر ومربیان نیک اندیش راهش 
را یافت و بر آن اهتمام گذاشــت. او کسی بود که بهار 
کوتــاه جوانی و حتی کودکی اش را در معرض نســیم 
قرآن قرار داد و از آن بســیار بهره برد و بهره رســاند. 
سعید سماوات کســی بود که بی صدا و بی ادعا درس 
خوانــده و درس گفت و عطر حضورش را پراکنده کرد 

و ناباورانه از کنار ما پر گرفت و رفت.
رسول اندیشه های آسمانی فرموده اند: »خداوند در 
زندگی هر یک از ما نســیم های جانبخشی را می نوازد 
کــه ما باید با آمادگی فراوان آن فرصت ها را دریابیم و 
از آنهــا بهره ببریم.« )1( و نیــز فرمودند: »مؤمن باید 
از نیرویش به نفع خــود و از دنیایش برای آخرتش و 
از جوانــی اش پیش از پیری اش و از زندگی اش قبل از 

وفاتش بهره بگیرد.« )2(

و نیــز فرمودند: قرآن روز قیامــت نوری رنگ پریده 
را می آورد و به پــروردگارش می گوید: خدای من! این 
شخص، کسی است که مِن قرآن روزش را با تشنگی و 
شبش را به بیداری گرفته بودم و اشتیاق او را به رحمت 
تو زیاد کرده بودم و آرزوهایش را به آمرزش تو گسترده 

بودم. پس بر اساس گمان و باورش درباره او عمل کن.
 خــدا می فرماید: ملک و پادشــاهی را به دســت 
راســتش و جاودانگی را در دســت چپش قرار دهید 
و بــه پدر و مادرش چنان پــاداش و زیوری دهید که 
تمــام دنیا با آنچه در آن اســت به ارزش آن نباشــد. 
ســپس همه مــردم در روز قیامت بــه آن پدر و مادر 
می نگرند و آن دو را بســیار بزرگ می شمارند در حالی 
که آن دو نیز از این مقامشان به شگفتی درمی مانند و 
می پرسند: پروردگارا! این عظمت از کجاست؟ خداوند 
به آن دو می گوید: این عظمت به سبب آموختن قرآن 
به فرزندتان و تربیت او بر اســاس دین اسالم و محبت 

پیامبر خدا و علی است.« )3(
آری! در دنیای غبارآلــود با جلوه های فریبنده اش، 

پیدا کردن راه درست کار ساده ای نیست.
 ســعید عزیز مــا در غوغای کرکننــده طبل کوبی 
دنیاطلبی ها »صراط مســتقیمی« را یافت که هر کس 

سعادتش و لیاقتش را ندارد.
شاگرد مکتب انوار قرآن و انوار زهراء بودن، عظمتی 
بزرگ است که حقیقت آن در اینجا پنهان است. درک 
معلم انوار قرآن شــدن، عظمتی به فراخنای بی نهایت 

قیامِت عندالّرب می طلبد.
هرچنــد این دو ســال عروج پاک ســعید عزیز به 
آســمان بر شما و ما آسان نگذشت اما آنچه داغ دل را 
التیام می دهد نام پاک، راه مستقیم و تالش مؤمنانه او 

در راه قرآن کریم است.
خدا می داند یاد و نام »ســعید آســمانی هرگز از 
دل ما نرفته اســت و ارادت بی ریای او به قرآن و اهل 

بیت)ع( چراغ راه ماســت. او برای مربیان و پویندگان 
این راه الگوی بایســته ای اســت که از زوایای مختلف 
قابل تأمل اســت. اخالق نیکو و ســعی ممتد او در راه 

کسب فضایل الهی ستودنی است و فراموش ناشدنی.
َربّنــا اغفرلنــا و للخواننا الْذین ســبقونا باالیمان و 
ال تجعــل فی قلوبنا غال للْذین آمنــوا ربّنا انّک رؤوٌف 

رحیٌم« سوره مبارکه حشر/ آیه 10
پــروردگارا! بر ما و بــر آن برادرانمان که در ایمان 
آوردن بر ما پیشــی گرفتند ببخشای و در دل های ما 
نسبت به کسانی که ایمان آورده اند کینه ای قرار مده. 

پروردگارا به راستی تا بسیار رئوف و مهربانی.
گفتم به روی آتش با دود دل چه سازم؟

گفتا بسوز شاید خون جگر درآید
گفتم به دیده خون موج جنون گرفتم

گفتا که کشتی عشق از بحر احمر آید
گفتم که می کشد می این جا ز چاه انگور

گفتا که آب ساقی از حوض کوثر آید
گفتم ز محفل امشب بردم دلی شکسته

گفتا که جمع یاران جمع مکسر آید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:
1- بحار االنوار- ج 68- ص221

2- کافی ج 1 ص 70
3- تفســیر امام حسن عسکری علیه السالم صفحه 450

یادبود
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کتابخانه

ادب و  فرهنگ 

آتش عریان 

رسم عشق
خوشا آنان که با ته همنشینند

همیشه با دل خرم نشینند
همین بی رسم عشق و عشقبازی

که گستاخانه آیند و ته بینند
باباطاهر

یک جرعه شعر

رونق تولید

هگمتانــه، گروه فرهنــگ و ادب: رونق تولید 
دغدغه ی همه ی مردم این ســرزمین اســت و 
شــاعران هــم در این عرصه با قلــم و تفکر خود 
حضــور یافته انــد. در ادامه رباعی هایــی با این 

مضمون می خوانید.
هر چرخه ای از جهاد خواهد چرخید

بازاِر بد و کساد خواهد چرخید
امید به آینده شود کشورمان...
با رونق اقتصاد خواهد چرخید

***
 رضا خوش تراش پسندیده

ای کاش که زینت بهارت باشیم
در شادی و غم همیشه یارت باشیم

با رونق تولید در این سال جدید
آرامش قلب بی قرارت باشیم

***
آرامش این بهار افزونتر شد

لبخند نسیم سهم نیلوفر شد
امروز چه حس دلپذیری داریم

عشق آمد و حال و روزمان بهتر شد
محمد مهدی عبداللهی

با کتاب خلوتی 

موشک سه متری کاتیوشا 
کنارمان منفجر شده بود

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: سوز سرما 
و صــدای انفجارها نمی گذاشــت خواب به 
چشــمم بياید؛ اما چند نفر کنار من خرناس 
می کشيدند. محجوب رفت و یک پتو آورد و 
روی دو نفرمان کشيد و خوابمان برد. هنوز 

کاله آهنی روی سرم بود.
نمی دانم شاید کمتر از نیم ساعت گذشت، کمی 
پلک هایم گرم شــده بود و داشت خوابم می برد که 
انگار یک شهاب سنگ بزرگ آسمانی روی سرم فرود 
آمد. از زمین کنده شــدم و میان هوا چرخیدم و با 
صورت روی زمین خوردم. تمام بدنم مورمور شد و 
آسمان دور سرم چرخید. موشک سه متری کاتیوشا 
کنارمان منفجر شده بود. عده ای مثل مرغ سرکنده، 

کنارم دست و پا می زدند.
کاله از ســرم جدا بود ولــی همان کاله که به 
اصرار محجوب روی ســرم گذاشته بودم، ترکش 
موشــک را گرفت و نگذاشت مغزم متالشی شود. 
فقط موج انفجار آزارم می داد. چشمانم سو نداشت 
و همــه جا را تار می دیدم. از صدای محجوب او را 
شــناختم او را موج گرفته بود ولی وضعش بهتر 
از من بود. چند نفر دســتم را گرفتند و گوشه ای 
نشــاندند. یکســره عق می زدم و بــاال می آوردم. 
کلــه ام از درد داشــت منفجر می شــد، رگ های 
ســرم می تپید، حال خودم نبودم و عباس مالمیر 
بــه طرفم آمد و گفت: »حاجــی تو با این وضعت 
نمی توانی در خط بمانی، باید به عقب برگردی«.

نمی خواستم برگردم، او یکسره اصرار می کرد که 
نمی توانی بمانی. ســرش داد کشیدم و مجبور شد 
تعدادی مجــروح را با خود به عقب ببرد. نماز صبح 
را با همان وضعیت و با حالت تهوع و ســرگیجه به 

سمتی که نمی دانستم قبله است یا نه خواندم.
هنوز هوا تاریک بود که دیدم کســی با عمامه 
سفید آمد، نزدیک تر شد دیدم عباس مالمیر است. 
ســرش را در اورژانس پانسمان کرده بودند و من 
فکر می کردم شیخ سعادت را می بینم. ریش هایش 
از خاک و خون پر و صورتش خونی و ســرخ بود. 

ولی سر حال و قبراق نشان می داد.
بخشی از کتاب آب هرگز نمی ميرد، نوشتهٔ حميد حسام

 بررسی می کند

عفاف و حجاب؛ رمز بهتر زندگی کردن مردان و زنان
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: ســال هاست 
به حجاب  انسان ها در تمدن های مختلف نسبت 
و پوشش خود باورها و اعتقادات مختلفی را ارائه 
کرده اند. باورهایی که نسبت به یکدیگر به ميزان 
متفاوت مورد قبول جوامع قرار گرفته اند. حجاب 
در کشــور ما به عنوان یک کشور مذهبی اصول 
و ارکانی دارد که با توجه به استدالل های محکم 
و متقن و درســتش امروزه هرچه بيشتر مورد 

استفاده و توجه قرار گرفته است.
در بســیاری از کشــورها معرفی حجاب توانســته، 
حجاب را محبوب خیلی از کســانی کند که تازه آن را 
شناخته اند. حجاب و عفاف برای ما امری ضروری است 
و این ضرورت آنقدر دالیل منطقی دارد که هرکســی 
وقتی پای شناخت حجاب بنشیند می تواند دالیلش را 

درک کند و این ضرورت و برکاتش را لمس نماید.
21تیرمــاه در تقویم ما روز حجاب و عفاف نام دارد، 
روزی که نشــان دهنده میزان اهمیت این مساله برای 
مردم ماست.21 تیر سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف 
حجاب است روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض 
به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون 

کشیدند.
*یکی از پليدترین توطئه های دشمنان اسالم

یکــی از پلیدترین توطئه های دشــمنان اســالم در 
تاریخ معاصر، توطئه  کشــف حجاب است. رضا خان- که 
با طرح کودتای سوم اسفند 1299 و با حمایت و هدایت 
انگلیسی ها بر سر کار آمد- درصدد اجرای تز اسالم زدایی 
و جایگزینــی ارزش های لیبرالیســتی در جامعه بود. از 
مهم ترین جلوه های این طرح، پدیده  ی کشف حجاب بود. 
برای آماده ســاختن زمینه ی کشف حجاب، مجلس، در 
ششم دی  ماه 1307 قانون متحدالشکل نمودن لباس را 
تصویب کرد که بر اساس آن، پوشیدن کت و شلوار و زدن 

کراوات و گذاشتن کاله فرنگی، برای مردان الزامی شد.
تالش های رضا خان، باعث شــد تا عــده ای از زنان 
غرب زده، به ویژه زنــان درباری و دولتمردان، به صورت 
بی حجاب یا بدحجاب، در مجامع و معابر عمومی ظاهر 
شــوند و مردم نیز تحت تأثیر اختناق و ظلم رضاخانی، 

حساسیت الزم را از خود نشان ندادند.
در ســال 1313 رضا خــان عــازم ترکیه شــد و با 
مشــاهد ه تغییراتی که رژیم الئیک ترکیــه به رهبری 
مصطفی  کمال آتاتــورک در جهت غربی کردن جامعه ی 
مســلمان ترکیه اجرا کرده بود، تحــت تأثیر قرار گرفت 
و شــدیدتر از گذشته، در راســتای اسالم زدایی و به ویژه 
حجاب زدایی گام برداشــت. در بهمن 1313، در افتتاح 
دانشگاه تهران، به دختران دستور دادند بدون حجاب به 

تحصیل مشغول شوند.
رضاشاه در آغاز اجرای برنامه های ضداسالمی خود، 
دســتور داد درشکه چی های مشــهد و رفتگران تهران 
کاله شاپو )کاله تمام لبه فرنگی( بر سر گذارند. اجرای 
ایــن برنامه از ابتــدا خرداد 1314، عالوه بر شــایعات 
مربوط به کشف حجاب، در مشهد تالطمی ایجاد کرد. 
سرانجام آیت اهلل قمی پس از مشورت با تعدادی از رجال 
و روحانیان، برای جلوگیری از کشف حجاب و استفاده از 

کاله شاپو، در 9 تیر 1314 به تهران سفر کرد.
محاصره محل اقامت ایشــان در شــهر ری از سوی 
حکومــت، یکی از عوامل اصلی خشــم و خروش مردم 
مشهد گردید و به کشتار بی رحمانه در مسجد گوهرشاد 
در 21 تیرمــاه انجامید. آیت اهلل قمی مدتی پس از این 
کشتار، به عتبات عالیات تبعید شد و مأموران شهربانی 
درصدد دســتگیری دوستداران ایشــان از جمله شیخ 
محمدتقی بهلول برآمدند. شیخ محمدتقی بهلول برای 
پیگیری اوضاع و جویا شــدن از احوال شــیخ قمی به 
مشهد رفته بود که مأموران شــهربانی، در پی مداخله 
زائران و خدام برای فراری دادن وی، او را در صحن کهنه 
زندانی کردند. ولی مردم در صحن جمع شدند و با حمله 

به مأموران، ایشان را آزاد کردند.
بهلول به مسجد گوهرشاد رفت و در آنجا به مبارزه 
خود ادامه داد. با اینکه شــهربانی چندین بار وارد عمل 
شد و حکم متفرق شدن مردم را داد، نتیجه ای نگرفت 
تا اینکه به درخواست استاندار، فرمانده لشکر، مأموریت 
را به هنگ پیــاده داد و آنها اطراف مســجد و حرم را 
محاصره کردند و تعــداد زیادی از زوار )دو هزار نفر( را 

به قتل رساندند.

* حضور زنان در انقالب اســالمی مشکل گشا 
بود

حجاب و عفاف ریشــه در عقایــد و باورهای ما دارد 
و بی شــک هرگــز و با هیچ اجبــار و توطئه و نیرنگی 
نمی تــوان این ارزش اســالمی را در جــان و دل مردم 

کمرنگ کرد.
خوشبختانه نظام جمهوری اســالمی ایران در این 
سال ها توانست به دنیا نشان دهد که حجاب برای زنان 
و جامعه مایه برکت و خیر و سربلندی است و هرگز هیچ 
گونه محدودیتی برای زن به همراه نداشته است. حجاب 
توانســت زن را بهتر و موفق تر از همیشه در تاریخ این 
سرزمین در عرصه های مختلف حاضر کند و موفقیت و 

افتخار را برای زنان بیش از همیشه دست یافتنی کند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای می فرماینــد:» از بعد از 
پیروزی انقالب، درباره مســأله زن و تالش برای دفاع از 
حقوق زنان، فّعالیت های زیادی شــده است. در حقیقت 
بایــد گفت که بعد از انقالب، از زن ایرانی تجلیل شــده 
اســت. پیش قراول این تجلیل هم امــام بزرگوار بود که 
بــا همه وجود برای زن ایرانِی مســلمان ارزش و احترام 
قائل بود. همین بینش بود که موجب شد زنان کشور در 
انقالب اســالمی سهم بزرگی را ایفا کردند؛ به طوری که 
اگر حضور زنان در نهضت انقالبی ملت ایران نمی بود، به 
احتمال زیاد این انقالب به این شــکل پیروز نمی شد؛ یا 
اصاًل پیروز نمی شد، یا مشکالت بزرگی در سر راه آن پدید 
می آمد. بنابراین، حضور زنان مشکل گشا بود. در جنگ هم 
همین طور بود، در مســائل دیگر از اّول انقالب تا به حال 
هم همین گونه بوده اســت. بنابراین، تالش زیادی شده 
است؛ لیکن در عین حال درباره مسأله ی زن، حقوق زن، 
رفع ستم از زنان و فراهم کردن زمینه های مناسب برای 
زنان کشورمان، الزم است کار فرهنگی بزرگی انجام گیرد. 
من امروز با این نّیت این بحث را می کنم که به ایجاد این 

فضای فرهنگی کمک شود.
اگر فضــای فرهنگی جامعه در زمینه مســائل زن، 
شــّفاف شود و احکام اســالمی و نظرات قرآنی در این 
زمینه روشن گردد، راه هموار خواهد شد، برای این که 
بانوان کشور ما بتوانند به آن نقطه ای که برای یک زن، 
آرمانی و غایت مطلوب است، برسند. اگر چه بحث است، 
سخن است، گفتن است، اما در واقع عمل است؛ زیرا این 
گفتن، فضای فرهنگی جامعه را شــّفاف خواهد کرد و 

ذهن ها را روشن خواهد نمود.
در این ســال های اخیر، در فضای فکری و فرهنگی 
کشور و در زمینه مســائل زنان، تالش قابل تقدیری را 
مشــاهده می کنیم؛ اما یک سؤال اساسی وجود دارد: ما 
کــه برای حقوق زنان یا بــرای فراهم کردن زمینه های 
تکامل و رفع ستم از زنان و درباره آنان صحبت می کنیم، 
هدفمان چیست؟ هدف از این تالش ها، از این نوشتن ها 
و گفتن ها و فّعالیت های قانونی چیست؟ این یک سؤال 

است که حتماً باید به آن جواب داده شود.
ســؤال دوم این اســت: برای این که در جامعه، زن 
به جایگاه حقیقی خود نائل شــود، ما چه شعارهایی را 
می خواهیم مطرح کنیم و از چه وســایلی می خواهیم 
اســتفاده کنیم؟ چون امــروز در کشــورهای غربی و 
همچنین در کشــورهایی که با فرهنگ غربی و در حال 
و هوای کشــورهای غربی حرکــت و زندگی می کنند، 
چیزی به نــام نهضت حقوق زنان وجــود دارد؛ آن جا 
هم زن گرایی، نهضت به اصطالح فمینیسم و زن گرایی 
با نّیت و هدف دفاع از حقوق زنان امروز مطرح اســت. 
آیا آنچه ما امروز در ایران اســالمی مشاهده می کنیم، 
همان است؟ این شبیه آن است، یا با آن متفاوت است؟ 
باید سؤال جّدی ای نسبت به این مسأله بشود و پاسخی 
جّدی نیز به آن داده شود. من امروز در این زمینه قدری 
صحبــت می کنم و آنچه را که نظر اســالم در این باره 

است، به صورت خالصه و مختصر عرض خواهم کرد.
برای تالش فرهنگی و حقوقی در راه رسیدن زن به 
نقطه مطلوب، از لحــاظ اجتماعی و از لحاظ فردی دو 

گونه هدف می شود تصویر کرد:
یک هدف این است که ما برای رسیدن زن به کمال 
وجودی خود تالش کنیم، به مبارزه بپردازیم و بنویسیم 
و بگوییــم. یعنی زن در جامعه، اّوالً به حّق انســانی و 
حقیقی خود برســد؛ ثانیاً استعدادهای او شکوفا شود و 
رشد حقیقی و انســانی پیدا کند و در نهایت به تکامل 
انسانی نائل گردد. زن در جامعه به صورت انسان کامل 

در آید؛ انسانی که می تواند به پیشرفت بشریّت و جامعه 
خود کمک کند و در محدوده توانایی های خود، دنیا را 

به بهشت برین و زیبایی مبّدل سازد.
یک نوع هدف دیگر این اســت که ما از این گفتن و 
تالش کــردن و احیاناً به مبارزه پرداختن بخواهیم یک 
نــوع حالت تخاصم و جدایی و رقابت خصمانه میان دو 
جنس زن و مرد به وجود آوریم و دنیایی بر اساس رقابت 
بسازیم؛ کانُّه در جامعه بشــری، مردان یک طرف قرار 
دارند، زنان هم در طرف دیگر و اینها بر سر دستاوردی 
با هم نزاع می کنند و زن می خواهد در این قســمت بر 

مرد غالب و فائق شود! آیا هدف این است؟
پــس، دو دیــدگاه در مورد هدف ایــن تالش و این 
حرکت - یا اگر تعبیر کنیم این نهضت - می تواند ترسیم 
شــود: هدف اّول، هدف اسالمی است؛ هدف دوم، هدف 
کوته بینانه است، که در تالش هایی که در کشورهای غربی 
می شود، ما رّد پای هدف دوم را بیشتر مشاهده می کنیم. 
در خالل صحبت، توضیح بیشــتری در این زمینه داده 
خواهد شــد. این یک سؤال اســت که باید روشن شود؛ 
هدف از این تالش برای زن یا برای حقوق زنان چیست؟

سؤال دوم - که آن هم به همین اندازه دارای اهمیت 
است - این است که ما وقتی به نام زن سخن می گوییم 
و بــه دفاع از زن می پردازیم، چه شــعارهایی را مطرح 
می ســازیم، چه چیزی را مطالبــه می کنیم و برای چه 
چیزی تالش می نماییم؟ این هم خیلی مهّم اســت. در 
این جا هم روش اسالمی - یعنی آن چیزی که از مباحث 
اســالمی درباره زن و تعاریف اسالمی و معارف اسالمی 
می شــود فهمید - با آن چیزی که امروز در غرب وجود 

دارد، متفاوت است.
آنچه در غرب با عنوان شــعار وجود دارد، در درجه 
اّول آزادی زن اســت. آزادی، معنای وســیعی را شامل 
می شــود؛ هم شامل آزادی از اســارت است، هم شامل 
آزادی از اخالق اســت - چون اخــالق هم یک قید و 
بند اســت - هم آزادی از نفوذ مبنی بر ســوء استفاده 
کارفرمایی اســت که زن را با مزد کمتــری به کارگاه 
می کشــد و هم شــامل آزادی از قوانینی است که زن 
را در مقابل شــوهر، متعّهد می کند. آزادی، به همه این 
معانی می تواند باشد. کمااین که در همین شعارهایی که 
نسبت به زن وجود دارد، طیف وسیعی از این مطالبات 
و درخواســت ها هســت، که بعضی بــا یکدیگر به کلّی 

مناقضند. این آزادی معنایش چیست؟
متأسفانه در دنیای غرب، بیشتر متفاهم از این آزادی، 
آزادی به معنای نادرست و مضّر آن است - یعنی آزادی 
از قیــد و بندهای خانوادگی، آزادی از نفوذ مطلق مرد، 
آزادی از حّتی قید ازدواج و تشــکیل خانواده و پرورش 
فرزنــدان در آن جایی که هدف شــهوانی زودگذری در 
مقابل قرار گیرد - نــه آزادی به معنای صحیح آن. لذا 
شــما می بینید جزو حرف هایی که در دنیای غرب زده 
می شود، مسأله آزادی سقط جنین است، که این نکته 
بســیار مهّمی اســت و با این که ظاهرساده و کوچکی 
دارد، اما باطن بســیار خطرناک و ســهمگینی در این 
ســخن مضمر و مندرج اســت. این، وســیله و شعار و 
مطالبه ای اســت که در غرب غالباً مطرح میشــود؛ لذا 
می گویند نهضــت آزادی زنان. در نظام صحیح، در یک 
مطالبــه و مبارزه صحیح، هــدف نمی تواند این معنای 
وسیعی باشد که یک بخش آن قطعاً مضّر است؛ اگر چه 
ممکن است بخش های مفیدی هم در آن باشد. باید به 
دنبال شعارهایی بهتر، مناسبتر، صحیحتر و گره گشاتر 

گشت.« بیانات در دیدار جمعی از زنان 30/07/1376
*حجاب؛ وظيفه  و افتخار

ایشــان در جــای دیگر می فرماینــد: » این زندگی 
می گذرد؛ لذات و ســختی هایش همه به طرفةالعینی 
می گذرد. شــما در دوره ی جوانی، این حرف را درست 
نمی فهمید. انســان در دوران جوانی خیال می کند دنیا 
ثابت است، ســاکن است، همیشه همین جور است؛ به 
سن ما که رســیدید، یک نگاه می کنید، می بینید دنیا 
عجب سریع می گذرد؛ چشــم به هم می زنید، گذشته. 
خب، آن طرف: »و اّن الّدار األخرة لهی الحیوان«؛ زندگی 
و حیات، آنجاســت. »ذلک الّذی یبّشر اهلل عباده« - که 
امروز در آیات کریمه می خواندند - بشــارت های الهی 
آنجاســت. هم برای آنجا، هم برای حفظ عزت کشور و 
پیشرفت کشــور، وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع 
تقیدات و پایبندی را خانم هــا باید مراقبت کنند؛ این 

وظیفه است. خودنمایی و جلوه فروشی، یک لحظه است 
و آثار سوء آن برای کشــور، برای جامعه، برای اخالق، 
حّتی برای سیاست، آثار مخرب و ماندگار است؛ در حالی 
که مالحظه ی عفاف، مالحظه ی حدود شرعی در رفتار 
و حرکات بانوان، اگر چنانچه ســختی ای داشته باشد، 
سختِی کوتاهی است، اما آثارش، آثار عمیق و ماندگاری 
اســت. خود خانمها خیلی باید مراقبت کنند مسئله ی 
حجاب را، مسئله ی عفاف را؛ وظیفه ی آنهاست، افتخار 

آنهاست، شخصیت آنهاست.
حجاب مایه ی تشــخص و آزادی زن است؛ برخالف 
تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه ی مادیگرایان، مایه ی اسارت 
زن نیست. زن با برداشــتن حجاب های خود، با عریان 
کردن آن چیزی که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن 
آن را از او خواسته، خودش را کوچک می کند، خودش 
را ســبک می کند، خودش را کم ارزش می کند. حجاب 
وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین 
شدن کفه ی آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلی قدر 
دانست و از اسالم باید به خاطر مسئله ی حجاب تشکر 
کرد؛ این جزو نعمتهای الهی اســت.« بیانات در دیدار 

جمعی از مداحان سراسر کشور23/02/1391
*پوششی که زیبایی را دو چندان کرد

حجاب و عفاف وقتی به خوبی به جوانان شناسانده 
شــود، مطمئنا آنها را به ســمت خود می کشاند. وقتی 
فطرت انســان تمایل به حجاب دارد، آگاهی و معرفی 
درســت راه را برای رسیدن به حجاب هموارتر می کند. 
دختران جوان بسیاری با عشق و عالقه نسبت به رعایت 
حجــاب خود اقدام می کنند و در کنارش در عرصه های 
مختلف علمی فرهنگی هنری و... حضور دارند. روزنامه 
هگمتانه با تعدادی از بانــوان همدانی درباره حجاب و 

عفاف به گفتگو نشسته است.
خانم درویشی، 29سال دارد و در پاسخ به این سؤال 
که حجاب را چگونه تعریف می کنید می گوید: »حجاب 
یعنی امنیت، یعنی آرامش، حجاب یک نعمت است که 
ما با شناختش می توانیم زندگیمان را بهتر کنیم، سطح 
زندگیمان را ارتقا دهیم و به درجات باالتری از هســتی 

دست یابیم.
حجاب می تواند باعث شــود ما در جامعه به راحتی 
حضور داشــته باشــیم و نگران خیلی سوءاستفاده ها و 
معضالت اجتماعی نباشــیم. وقتی حجاب برای کسی 
درســت معنا شود، هرگز ســختی و دشواری محسوب 
نمی شــود. حجاب یک زیبایی درونی است و بی تردید 

زیبایی هر زنی را دوچندان می کند.
من وقتی حجاب دارم می توانم در جامعه بدون اینکه 
مورد تهدید باشم کار کنم، فعال باشم و باعث پیشرفت 

زندگیم شوم.«

*از کودکی باید حجاب را به بچه ها معرفی کرد
خانم حجت 70 سال دارد و درباره حجاب می گوید: 
»بچه های من همگی خودشان با عالقه و رضایت قلبی 
حجاب می کنند و ما هرگز در خانه به آنها زور و اجباری 
نکرده ایم. وقتی بچه ها ببینند که بزرگترشــان درست 
رفتار می کند و رفتار درستش نتیجه خوبی در زندگی او 

ایجاد کرده حتما پیروی می کنند.
تهیه کتاب های خوب بــرای بچه ها می تواند خیلی 
مؤثر باشــد، بچه ها اگر از کودکی به درستی با حجاب 
آشنا شوند حتما می توانند درست و غلط را به خوبی از 
هم تشخیص دهند و حجاب را خودشان انتخاب کنند.

نباید به بچــه زور گفت و با اجبــار او را به حجاب 
دعــوت کرد. باید برایش عالقــه و جذابیت ایجاد کرد. 
وقتــی کوچک اســت باید مورد تعلیم قــرار گیرد و با 

روش های درست به سمت حجاب گرایش پیدا کند.«
* کســی که حجاب را مایه امنيت و پيشرفت 

زن نداند، حجاب را نشناخته است
خانم کســاییان 48ســال دارد و می گوید: »من دو 
دختر دارم که هردوی آنها محجبه هســتند. حجابشان 
کامال مورد عالقه شان اســت و من و پدرشان همیشه 
آنها را تشویق می کنیم. با بردنشان به مسجد و جلسات 
مذهبی توانســته ایم حقایق و دالیل حجاب را به آنها 

معرفی کنیم.
همیشــه از منابع و کتاب های خــوب و معتبر برای 
این کار استفاده کرده ایم و با برقراری یک رابطه خوب 
و دوســتانه آنها را به سمت راه درست کشانده ایم. من 
همیشــه از خاطرات خوبی که از حجاب داشته ام برای 
آنها گفته ام و آنها حجاب را یک همراه مطمئن و خوب 

برای زندگی خود می دانند.
دختران من اهل نماز و روزه و حجاب و دین و ایمان 
هستند و این بهترین هدیه ای است که یک پدر و مادر 

می توانند از پرورش فرزندانشان به دست آورند.
حجاب مایه امنیت و پیشرفت زن است و اگر کسی 

غیر از این می گوید، حجاب را نشناخته است.«
*راهی برای زندگی بهتر

عفاف و حجاب توانســته راهی باشــد برای باالتر 
رفتــن، برای بهتر زندگی کردن زنــان و مردان و این 
چیزی نیســت که بتوان آن را نفــی کرد. حضور زنان 
محجبه ایران اســالمی در عرصه های مختلف ورزشی، 
فرهنگــی، علمی، هنری، اجتماعی و... گواهی اســت 
بــرای این مدعا. گواهی محکم کــه امروز باعث تبلیغ 

حجاب در کل دنیا شده است.
عفــاف و حجاب برای زن و مرد در جامعه ضروری 
اســت و برکاتش تمامی جامعــه را منتفع و بهره مند 

می کند.

خاطرات »عبدالوهاب مددی« درباره تاریخ موسيقی معاصر افغانستان
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: »خاطرات من« 
عنوان کتابی است از عبدالوهاب مددی نویسنده 
برجســته افغانســتانی که خاطرات شخصی و 
هنری وی در این کتاب بســيار خواندنی است و 
تاریخ موسيقی معاصر افغانستان و بخش مهمی 
از تاریخ رادیو تلویزیون این کشور نيز به خوبی 

بيان شده است.
»خاطرات من« عنوان کتابی اســت از عبدالوهاب 

مددی که به تازگی در هلند منتشر شده است.
عبدالوهاب مــددی به یقین یکــی از مطرح ترین 
چهره هایی اســت که نقش مهمی در نــگارش تاریخ 

موسیقی معاصر افغانستان دارد.
کتاب هایی که تاکنون پیرامون موسیقی افغانستان 
توســط هنرمندان و نویسندگان افغانســتان نگاشته 
است به تعداد انگشــتان دست هم نمی رسد و در این 
میان عبدالوهاب مددی با نگارش تاریخ »سرگذشــت 
موسیقی معاصر افغانستان« و انتشار کتاب »خاطرات 

من« نقش مهمی در این حوزه ایفا کرده است.
مددی عالوه بر این که یکــی از هنرمندان مطرح 
موسیقی افغانستان به شمار می رود، سال های متمادی 
در بخش ریاست موسیقی رادیو و تلویزیون افغانستان 
ایفای وظیفه کرده و شــناخت کاملــی از هنرمندان 

موسیقی کشورش به دست آورده است.
کتــاب »خاطرات من« به تازگــی در 501 صفحه 

در قطع وزیری توسط انتشارات شاهنامه منتشر شده 
است. این کتاب مطالب بسیار ارزشمندی در خود دارد 
که بســیاری از آن ها برای اولین بار توسط مددی بیان 

شده است.
خاطرات شــخصی و هنری مــددی در این کتاب 
بســیار خواندنی اســت و عالوه بــر جذابیت هایی که 
این خاطــرات دارد، در آن ها تاریخ موســیقی معاصر 
افغانســتان و بخش مهمی از تاریخ رادیو تلویزیون این 

کشور نیز به خوبی بیان شده است.
کتاب با مقدمه محمد نصیر مهرین که ویراســتار 
این اثر نیز هســت آغاز می شود و مددی در 29 فصل 
جداگانه خاطرات خود از دوران کودکی تا زمان حاضر 

را به تفصیل بیان می کند.
بیــان خاطرات  به  نخســتین کتــاب  فصل های 
مددی از زادگاهش هرات در روســتای ترکان سفلی 
آغاز می شــود که نشان از زندگی پر رنج وی در آن 

دوران دارد:
»من که نخستین سال های زندگی و حساس ترین 
دقایق رشد و نمو جسمی و روحی، از آغوش مادر جدا 
و از مهر پدر بیگانه شده بودم، راستم را بگویم از الفت 
و مهر مادری یک گاو با گوســاله اش که او را می بویید 
و می لیســید، بغض و عقده عظیم در خود احســاس 

نمودم، بغضی که همیشه در گلو دارم.«
عشق و عالقه مددی به موسیقی در دوران تحصیل 

در هرات و کابل و مشــقت هایی که از جامعه ســنتی 
افغانســتان از این بابت کشیده است و ضرب و شتمی 
که از دســت معلمان و مدیــران مدارس به خاطر این 

عالقه متحمل شده است بسیار قابل تامل است.
تحصیل در دبیرستان ســلطان غیاث الدین غوری 
در هــرات و به دنبال آن هجرت بــه کابل برای ادامه 
تحصیل و خاطرات مددی از اولین آوازی که در رادیو 
کابل اجرا کرده است در فصل های سوم و چهارم کتاب 

بسیار خواندنی است.
تحصیــل در دبیرســتان فنــی دوم و فعالیت های 
وی در اداره هواشناســی و هوانــوردی فرودگاه کابل 
و آغاز ســفرهای هنری وی برای اجرای موســیقی به 
کشــورهای مختلف و آغاز فعالیت وی به سمت مدیر 
موســیقی رادیو افغانستان و آشنایی با استاد گل زمان 
در فصل های ششــم تا هشتم کتاب اطالعات خوبی به 

خواننده می دهد.
در فصل هــای دهم تــا دوازدهم مــددی از ورود 
موسیقی هندی به افغانستان و ظهور چهره هایی مانند 
استاد قاسم و استاد غالم حسین یاد می کند و در ادامه 
به بیان خاطرات خود از ســفر به آلمان که برای ادامه 

تحصیل رفته است می پردازد.
کودتای 7 ثور/اردیبهشــت و تأثیر و بازتاب آن در 
موسیقی افغانستان و بیان خاطراتی از زندگی و مرگ 
احمد ظاهر و در ادامه بیان خاطراتی از همنشــینی با 

استاد سراهنگ در فصل های سیزده تا شانزدهم شاید 
از جذاب ترین بخش های این کتاب باشد.

در فصل هجدهم مــددی از چگونگی خداحافظی 
همیشــگی اش با رادیو تلویزیون افغانستان می گوید و 
در ادامه به شــرح کتاب سرگذشــت موسیقی معاصر 

افغانستان می پردازد.
فصل های نوزدهم تا بیســت ســوم کتاب به فرار 
از افغانســتان و مهاجــرت به ایــران و چگونگی چاپ 
کتاب سرگذشــت موسیقی معاصر افغانستان در ایران 
می پردازد. او از مالقات خود با مســؤوالن حوزه هنری 
و آشــنایی با چهره هــای ادبی ایران و افغانســتان و 
دوســتی با محمد کاظم کاظمی خاطرات شنیدنی را 

نقل می کند.
مهاجرت به آلمان و فراز و فرودهای زندگی در اروپا 
و اجرای کنســرت های موسیقی در کشورهای مختلف 
اروپا و ســرانجام سفری کوتاه به افغانستان و ایران در 
فصل های بیست چهارم تا بیست نهم کتاب را به خود 

اختصاص داده است.
در تمام فصل های این کتاب مددی با بهره گیری از 
یاداشــت های روزانه و یاری گرفتن از حافظه خود، به 

بیان جزئیات خوبی پرداخته است.
در البالی صفحات کتاب عکس های بسیار دیدنی و 
منحصر به فرد به چشم می خورد که شاید بیشتر آن ها 

برای اولین بار در این کتاب منتشر شده است.

در تمــام خاطرات این کتاب مــددی از تالش ها و 
کوشش های خانواده خود که در تمام مراحل او را یاری 
کرده انــد، یاد می کند که در ایــن میان نقش تهمینه 

دختر وی از همه برجسته تر است.
ایــن کتاب دو پیوســت نیــز دارد کــه مربوط به 
خاطرات شــخصی مددی در دوران جوانی وی است. 
»خاطرات من« در 2500 نسخه در پاییز سال 1397 
شمسی در هلند توسط انتشارات شاهنامه منتشر شده 

است.
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بحاراالنوار، ج72، ص114

را روی  ندیدم  زیبایی  و  خوبی  بدین  رامن  موی  نباشد  دلبندی  و  دالوزیی  وین 

بدن سیمین  دل  سنگین  کند  پنهان  اگر  راروی  بوی  نهفتن  نتواند  غمازست  مشک 

راره هک را وقتی دمی بودست و رددی سوخته ست هوی  اهیا  و  مستان  انهل  دارد  دوست 

عشق بازار  رد  جومیی  جان  هب  را  مالمت  راما  جوی  سالمت  پارسایان  خلوت  کنج 

حسن هب  نمی باید  رد  دیگر  چیه  را  رابوستان  جوی  کنار  می باید  تو  چون  سروی  بلکه 

راای گل خوش بوی اگر صد قرن بازآید بهار خوشگوی  بلبل 
نبینی  دیگر  من  مثل 

نهاد نمی یاری  دستش  رب  بوهس  گر  راسعدیا  روی  بمالی  پایش  رد  هک  دانم  آن  چاره 

سعدی

سرپرست منطقه سه شهرداری خبر داد:

اجرای هم زمان تملک، بازگشایی و بهسازی بلوار نظربیگ در کمتر از یک روز
تملک و تخریب پنج پالک تجاری با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال

هگمتانه، گــروه رویداد: عملیــات اجرایی 
هم زمــان تملك و تخریب پنــج پاک تجاری 
در راســتای پروژه بازگشــایی و بهسازی بلوار 
نظربیگ در ورودی كوی جوالن با حضور شهردار 
همدان، معاون خدمات شهری، سرپرست منطقه 
سه شــهرداری و جمعی از مسؤوالن شهرداری 
همدان، معتمدان محات و ســاكنان منطقه روز 

سه شنبه انجام شد.
سرپرست منطقه سه شهرداری همدان در گفتگو با 
خبرنگار هگمتانه اظهار کرد: بازگشایی معابر در نقاط 
مختلف شهر همدان با هدف کاهش ترافیک و تسهیل 
در تردد شــهروندان از مهمترین برنامه هایی است که 
در این دوره مورد توجه ویژه مدیریت شهری قرار دارد 
و خوشــبختانه با همکاری شــهروندان و پیگیری های 
صورت گرفته در مناطق مختلف شــهر همدان شاهد 
تسریع در بازگشــایی معابری هستیم که سالیان سال 
مطالبه مردم بوده اســت و امسال نیز همچون دو سال 
گذشــته این موضوع به صورت جدی در دســتور کار 
شــهرداری همدان قرار دارد کــه امیدواریم بتوانیم با 
پیگیری های قانونی و همچنین تسریع در روند تملک 
امالک موجود در طرح بازگشایی معابر، به اهداف مورد 

نظر در کوتاه ترین زمان ممکن دست پیدا کنیم.
محمدرضــا فیضی منش در ادامــه بیان کرد:  کوی 
جوالن یکــی از نقاط پر تــردد و دارای بافت قدیمی 
اســت کــه در قســمت هایی از این منطقــه نیازمند 
بازگشــایی و تعریض معابر هستیم که با پیگیری های 
صورت گرفته پنــج پالک تجاری در بلــوار نظربیگ 
ابتدای ورودی کوی جوالن توســط شهرداری منطقه 
سه تملک شــد که پیش از این مشکالت عدیده ای را 
برای شهروندان منطقه به دنبال داشت و خوشبختانه 
با همت باالی همکاران شهرداری منطقه سه عملیات 
تخریب، بازگشــایی و بهسازی هم زمان و در کمتر از 

یک روز انجام شد.
سرپرست منطقه سه شهرداری همدان در ادامه به 

جزییات این بازگشایی پرداخت و تصریح کرد: یکی از 
اولویت های مهم شهرداری منطقه سه بازگشایی معابر 
ســطح منطقه است که خوشــبختانه با پیگیری های 
صــورت گرفته شــاهد همــکاری و مشــارکت باالی 
شهروندان هســتیم که در همین راستا روز سه شنبه 
هم زمان عملیات تملک، تخریب، بازگشایی و بهسازی 
معبــر 24 متری نظربیگ با تملک 5 واحد تجاری و با 

اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال انجام شد.
وی تصریــح کــرد:  بــه منظــور تســریع در امر 
خدمت رسانی و تسهیل عبور و مرور شهروندان منطقه، 
عملیات تخریب، بازگشــایی، بهسازی، جدول گذاری و 
رنگ آمیزی جدول ها، فضای ســبز، اصالح هندســی، 
نصب عالیم ترافیکی، تنظیف و مباحث خدمات شهری 

به صورت مستمر و تنها در عرض یک روز انجام شد.
فیضــی منــش در ادامه بــه برخــی از اقدامات و 
برنامه های در دست اقدام شهرداری منطقه سه اشاره 
و بیان کرد:  ســرعت بخشیدن و افزایش سطح کمی و 
کیفی خدمات رســانی به شهروندان و ساکنان منطقه 
در اولویت شــهرداری قرار دارد که بر همین اســاس 
بازگشــایی معابر در بلوارهای قدر و سرداری در کوی 
خضر، کوی رضوان، کوی مجید آباد، پوشــش و دیوار 
کشــی رودخانه های فجر، صفری و خضــر به منظور 
هدایت فاضــالب و آب های ســطحی منطقه، اجرای 
کندروی بلوار امام)ره(، ساماندهی ورودی های شهر و 
تعریض بلوارهای سردار شهید همدانی و خلیج فارس، 
تملک واحدهای تجاری سنگ فروشان در ابتدای بلوار 
خلیج فارس و انتقال به کوی شــهید بهشتی، اجرای 
بوســتان 6 و نیم هکتاری در بزرگراه حضرت امام)ره( 
و احداث بوســتان بانوان در منطقه جــوالن، اجرای 
روکش آســفالت در کوی شــهید مدنی، کوی خضر، 
کوی مجیدآباد و...، ساخت نمازخانه در سطح منطقه، 
اصــالح و ترمیم عالئــم ترافیکی، اصالح و بهســازی 
ســرویس های بهداشتی و... از دیگر اقدامات شهرداری 
منطقه سه است که انتظار داریم شهروندان در اجرای 
پروژه ها همچون گذشــته همکاری و مشارکت ویژه ای 

با مدیریت شهری داشته باشند.
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4 قیمـت هر گرم طال , 2 8 5 , 0 0 0
45,190,000 قیمت تمام سکه
23,280,000 قیمت نیم سکه
14,790,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 8 9 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

127,430دالر 
146,500یورو 
161,940پوند 
18,860یوان

22,690لير ترکيه

تجلیل از 90 برگزیده آزمون سراسری 
قرآن کریم از بین 2300 شرکت کننده 
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