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امام جمعه همدان:

باید فرهنگ ازدواج آسان 
در جامعه نهادینه شود

برای اولین بار توسط شهرداری منطقه 2 برگزار شد:

"شادمانه های تابستان" 
در کوی شهید بهشتی

به همت شهرداری منطقه سه همدان

امالک سنگ مزارفروشان بلوار بهشت 
ساماندهی می شود

 بررسی می کند

نقض» عدالت آموزشی« 
مشکل بزرگ والدین در ثبت نام دانش آموزان

5

 گزارش می دهد:

مدیریت جامع پسماند 
در گرو افزایش مشارکت شهروندان

شــهروندان همدانی روزانه 420 تــن زباله تولید 
می کننــد که بــرای مدیریت، جمــع آوری و تفکیک 
زباله ها 3 میلیارد تومان هزینه می شــود، کافی است 
فقط یک روز زباله های شــهر همــدان با تأخیر جمع 
آوری شود، تازه شــهروندان متوجه می شوند که باید 
کمتر زباله تولید یا زباله ها را برای جلوگیری از آلودگی 

تفکیک کنند.

با فرا رســیدن فصل تابســتان و اوج گرفتن گرما، 
میزان تولید زباله با توجه به آمد و شــد شــهروندان 
همدانی به بوســتان ها و حتــی در منازل رو به فزونی 
می گــذارد، زباله ای که امــروزه از آن به عنوان طالی 
کثیف یاد می شــود، اگــر مدیریت و کنترل نشــود 
می تواند منبع ایجاد بیماری ها و امراض مختلف باشد، 

7از همین رو مدیریت شهری همدان...
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4
برخورد خودرو منجر به مرگ

 رئیس پاسگاه »تجرک« در همدان شد

2
برای نخستین بار توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری

برپایی اردوهای آموزش شهروندی 
در همدان

5
فرصت 12 روزه به صاحبان مشاغل پزشکی، 

پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی 
برای ثبت نام و استفاده از پایانه فروشگاهی

4
زن 47 ساله

سیبل تفنگ بادی شد

استاندار همدان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان:

1000 هکتار جنگل در همدان ایجاد می شود
به دنبال ایجاد پرواز های عتبات عالیات و دبی از فرودگاه همدان هستیم

جدول گذاری  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
بتنی بلوار 9 دی

اعتبار :
3,686,233,258 ریال

پیشرفت فیزیکی : 

70 درصد

مجری :
 منطقه دو  شهرداری

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

36

معاون خدمات شهری شهردار همدان خبر داد:

نصب 20 تابلو مزین به تمثال شهیدان در بلوارهای شهر

فرهنگئ 8

برکتی به گستردگی آفتاب

روزی برای ازدواجی آسمانی
پیامبر)ص( فرمود: مژده بده ای علی)ع( که من 
نیز، همچون خدای رحمان، دخترم فاطمه)س( را 
به ازدواج تو درآوردم و آنچه را که خداوند برای او 

پسندید، من نیز پسندیدم.
امروز نخســتین روز از ماه ذی الحجه ســالروز 

پیوند دو نگین هستی  ...

خبــر همدان 8

رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی 
و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

آیین نامه "کرامت" اقدام عملی 
برای حفظ حقوق شهروندی

رئیــس مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و 
مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: ابالغ آیین نامه 
"کرامت" یا آیین نامه "حفظ حقوق شــهروندی 
در محاکــم قضایی" یک نوآوری در نظام حقوقی 

کشور بود.

@hegmataneh_news_ir كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا
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خبــر

برای اولین بار توسط شهرداری منطقه 2 برگزار شد:

"شادمانه های تابستان" در کوی شهید بهشتی
تابستانی شاد در محله های شهر همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: اولین جشــن 
تابســتانی شــهرداری منطقه 2، بــا عنوان 
در  چهارشنبه  عصر  تابســتان،  شادمانه های 
بوستان خانواده کوی شهید بهشتی و با حضور 

جمع زیادی از اهالی این محله برگزار شد.
مدیر منطقه دو شهرداری همدان در حاشیه این 
جشن و در گفتگو با خبرنگار هگمتانه اظهار کرد: با 
سیاست های بســیار خوب و خوش فکری و خوش 
سلیقگی شورای اسالمی شــهر همدان و همچنین 
نظر مثبت شــهردار همدان، در راســتای بهره وری 
بیشــتر از پارک های محله ای، ایجاد نشاط و جذب 

حداکثری همشــهریان، این جشــن ها در مناطق 4 
گانه شهرداری برگزار می شود.

حامد جلیلوند با اشاره به پیشگام بودن شهرداری 
منطقــه 2 در برگزاری این جشــن ها ادامه داد: این 
جشــن برای اولین بار توسط شــهرداری منطقه 2 
برگزار می شــود و امیدواریم با برگزاری این جشــن 
ها، شــور و نشــاط اجتماعی بــرای تقویت و بهبود 
روحیه همشهریان ایجاد شــود ضمن اینکه قطعاً با 
اســتقبال گرم مردم ما نیز نسبت به برگزاری چنین 

برنامه هایی دلگرم تر خواهیم شد.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا در برگــزاری این 
جشن های محله ای تالش کرده ایم تا ضمن برگزاری 
مسابقات مختلف، احیای بازی های سنتی و بومی و 
محلی را نیز در دســتور کار داشته باشیم تا به نوعی 

فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد.
مدیر منطقه دو شهرداری همدان ضمن اشاره به 
استقبال بســیار خوب مردم از جشن های محله ای، 
گفــت: این برنامــه هر هفته در ایام تابســتان و در 
یکی از پارک های منطقه 2 با عنوان »شــادمانه های 

تابستان« برگزار می شود.
هدف  با  محله ای  جشــن های  *سلماسی: 

ایجاد شور و نشاط برگزار می شود
اجتماعی شــورای  فرهنگی  رئیس کمیســیون 
اســالمی شــهر همدان نیز در گفتگو بــا خبرنگار 
هگمتانه تصریح کرد: امروز نیاز جامعه ما با توجه به 
اینکه مردم درگیر مشــغله های روزمره، معیشت و...

هستند این است که از لحاظ روحی و روانی امکانی 
برای آنها فراهم شــود تا بتوانند در فضایی مناسب 
تخلیه انرژی داشته باشــند و شادابی و نشاط برای 

آنها ایجاد شود.
رضوان سلماســی اذعان کرد: امــروزه به دلیل 

همیــن مشــغله های روزمره کمتر شــاهد در کنار 
یکدیگر بــودن خانواده ها و گذرانــدن اوقات آنها با 
فرزندانشان هستیم همچنین کمتر مشاهده می شود 
که افراد یک محله در کنار یکدیگر باشند و لحظات 
خوشــی را با هم ســپری کنند بنابرایــن برگزاری 
برنامه هایی از این دست یعنی ترکیبی از برنامه های 
هیجانی مثل انواع مسابقات ورزشی، بازی های بومی 
محلی و برنامه های شــاد جانبی باعث می شــود تا 
مــردم ار خانه های خود بیرون بیایند، فضای گفتگو 
برای آنها ایجاد شــود و در نهایت شــادابی و نشاط 

رقم بخورد.

اجتماعی شــورای  فرهنگی  رئیس کمیســیون 
اســالمی شــهر همدان با بیان اینکه برگزاری این 
برنامه ها و ایجاد شــور و نشــاط اجتماعی، یکی از 
سیاست های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اســالمی شــهر اســت ادامه داد: خوش بختانه این 
جشــن ها در سطح 4 منطقه شــهر همدان در حال 
انجام است و به طور مستمر نیز ادامه خواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکه این جشن، سومین برنامه 
شــهرداری منطقه 2 از بهمن ماه سال گذشته است 
افــزود: اولین برنامه شــهرداری منطقــه 2 در کوی 
محمدیه و هم زمان با معرفی طرح شورای اجتماعی 
محالت بود که شــهرداری همدان در راستای اینکه 
مردم محالت را در پیگیری اموری که مربوط به خود 

آنها است مشارکت دهد؛ این طرح را دنبال می کند.
سلماسی خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم شهر 
همدان به کمک شهرداری بیایند و با پیشنهادات و 
ایده های خود یاری رسان مجموعه مدیریت شهری 
باشــند تا نه تنها مشــکالت محالت رفع شود بلکه 
با برگزاری چنین جشــن هایی فضای بیشتری برای 

لذت و نشاط مردم فراهم شود.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جشــن ها 
ایجــاد فضایی فــرح بخــش و لذت بخــش برای 
همشهریان است تصریح کرد: انتظار ما بر این است 
که برای ارتباط مشــخص و تعریف شده با مردم در 
نواحی، مناطق و محله های مختلف شــهر به تناوب 
جشــن های متفاوتی در طول ســال و در فصل های 

مختلف برگزار شود.
گفتنی اســت در ایــن آیین عالوه بــر برگزاری 
مســابقه ورزشی برنامه های دیگری همچون نقالی و 
پرده خوانی، بخش آموزش شــهروندی، موسیقی و 

بخش ویژه کودکان نیز برگزار شد.

برای نخستین بار توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری

برپایی اردوهای آموزش شهروندی در همدان

اردوهای  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
متنوع  و  برنامه های شاد  با  آموزش شهروندی 
آموزشی برای نخســتین بار به همت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و  ورزشی شهرداری همدان 

در حال برگزاری است.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و  ورزشــی شهرداری 
همدان، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان، در این باره اظهــار کرد: با این 
طرح برنامه های شــاد محلی دارای محتوای آموزش 

فرهنگ شــهروندی در محالت مختلف برای عموم 
شهروندان برگزار می شود.

سعید خوشبخت با اشــاره به اینکه این برنامه ویژه 
کودکان و نوجوان اســت، یادآورشــد: برنامه های شاد 
نمایشی، اهدا جویز و هدایای فرهنگی، نمایش پویانمایی 

و اجرای مسابقات در این برنامه گنجانده شده است.
خوشــبخت با بیان اینکه ایــن اردوها در طول 
هفته در فرهنگســراهای همدان برگزار می شــود، 
افزود: اولین دوره این طرح 8مرداد ماه در مجموعه 

فرهنگی هنری عین القضات همدانی آغاز شد.

امام جمعه همدان:

باید فرهنگ ازدواج آسان در جامعه نهادینه شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه همدان 
گفت: بایــد در جامعه فرهنگ ازدواج آســان 

نهادینه شود.
بــه گزارش خبرنگار هگمتانــه، آیت ا... حبیب اهلل 
شــعبانی در خطبه های نماز جمعه همدان با اشــاره 
بــه اینکه آمریکا بــه دنبال مذاکره با ایران نیســت 
بلکه می خواهد کشور ما را تســلیم کند عنوان کرد: 
رفتار های متناقض و نابخردانه آمریکا نشانه زوال آن 

است.
وی با بیان اینکه آمریکا از سویی ایران را به مذاکره 
دعوت می کند و از ســوی دیگــر وزیر خارجه ایران را 
که متولی امر مذاکره اســت تحریم می کند گفت: این 
رفتارهای رئیس جمهور آمریکا بسیار بی منطق است.

وی با تأکید بر اینکه ما حاضر به مذاکره نیســتیم 
زیرا طــرف ما قواعد مذاکره را بلد نیســت بیان کرد: 
ترامپ اهل مذاکره نیست و تنها به دنبال تسلیم شدن 

ایران در مقابل خواسته های استکبار است.
امام جمعه همدان با طرح این سؤال که آمریکا مگر 
با کره شمالی مذاکره نکرد نتیجه اش چه شد؟ عنوان 

کرد: ایران هیچ گاه زیر بار ظلم و ستم نخواهد رفت.
آیت ا... شــعبانی درباره تحریم وزیــر امور خارجه 
کشــور نیز گفت: آمریکا مصاحبه هــا و اعالم مواضع 
کشــورمان را از زبان ظریف قبــول و تحمل نکرد و او 

را تحریم کرد.
وی این اقدام ترامپ را به رفتارهای هیتلر تشــبیه 
و عنــوان کرد: هم اکنون دنیا دوباره منطق هیتلری را 

تجربه می کند.
آیت ا... شــعبانی با بیان اینکه ترامپ با استفاده از 
حربه گفت وگو دنبال تســلیم کردن ایران است گفت: 
دســتگاه دیپلماسی کشور باید با رعایت عزت و اقتدار 

جمهوری اسالمی ایران منافع کشور را تأمین کند.
امام جمعه همدان همچنین به شــهادت امام جواد 
علیه الســالم و مظلومیت ایشان اشــاره و بیان کرد: 
همسر این امام که دختر خلیفه عباسی بوده است وی 

را مسموم می کند و حتی اجازه آب دادن به امام)ع( را 
در هنگام شهادت نمی دهد.

وی بــا تأکید بر اینکه باید ســیره این امام بزرگوار 
را بشناســیم گفت: از شــنبه دهه اول ذی الحجه آغاز 

می شود که این ایام از فضیلت باالیی برخوردار است.
وی با بیان اینکه اســتغفار زیاد، صدقه و فروتنی و 
خشــوع باعث رضوان الهی می شــود عنوان کرد: بهتر 
اســت در 10 روز ابتدای این ماه به استغفار بپردازیم 
زیرا عنوان شــده اســت فضیلت این ایام همانند ماه 

رمضان است.
وی همچنین به ســالروز ازدواج امیرالمؤمنین)ع( 
و دخت گرامی رســوال خدا)ص( اشــاره و بیان کرد: 
می بایســت در جامعه فرهنگ ازدواج آســان نهادینه 

شود.
وی خطاب به پدران و مادران عنوان کرد: کدام یک 
از پدران و مادران در ابتدای ازدواج از خانه مســتقل و 

امکانات رفاهی خوب برخوردار بوده اند؟!
وی با تأکید بر اینکه می بایســت فرهنگ و اخالق 
اسالمی قرآنی در جامعه و در بین خانواده ها گسترش 
یابد گفت: جوانان را به ازدواج آســان تشویق کنید و 

موانع را از سر راه آنان بردارید.
آیت ا... شعبانی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر 
از حضــور فعاالن رســانه در نماز جمعــه بیان کرد: 
خبرنگاران از قشــر تأثیــر گذار در جامعه به شــمار 
می آینــد که باید دارای روحیه مطالبه گری باشــند و 

خواسته های مردم را از مسؤوالن مطالبه کنند.
اهدافشان  به  زور  با  وقتی  *جلیلی: دشمنان 

نرسند متوسل به فریب می شوند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنان 
قبــل از خطبه های نماز جمعه همدان بیان کرد: مردم 
ایران با انقالب اســالمی یــک دوره پرافتخار را دوباره 

تجربه کرده اند.
ســعید جلیلی با بیان اینکه مــردم ایران طی 40 
سال گذشــته در مقابل ظلم مقاومت کرده اند عنوان 

کرد: این مردم نشان دادند در راه خدا با دشمنان خدا 
دشمنی و با دوستان خدا دوستی می کنند.

این مســؤول بــا تأکید بر اینکه ایران اســالمی به 
واسطه ارادت به ائمه اطهار)ع( سرافراز و سربلند است 
بیان کرد: بنده در پیشــگاه پروردگار شهادت می دهم 

مردم ایران از مردم صدر اسالم نیز بهتر هستند.
جلیلی با اشــاره به اینکه دشــمن از مقاومت ملت 
ایران نگران است عنوان کرد: دشمن تمام توان خود را 
به کار بســته که جلو مردم ایران را بگیرد اما به لطف 
پــروردگار و بصیرت مردم هیــچ جوابی از توطئه های 

خود تاکنون نگرفته است.
جلیلی با تأکید بر اینکه دشمن از الگو شدن ایران 
در دنیا واهمه دارد گفت: آنها می خواهند مانع از رشد 
این الگو در دنیا شــوند زیرا این موضوع جلوی منافع 

آنها را می گیرد.
وی با بیان اینکه آنهایی که می خواســتند نگذارند 
ایران جشــن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب خود را 
بگیرد باز هم شکســت خوردند عنوان کرد: دشــمن 
زمانــی که نتواند با زور به اهداف خود دســت یابد به 
فریب روی می آورد بنابراین در این زمینه نیز هم چون 
سایر فتنه ها و توطئه های دشمن باید مراقب و هوشیار 

باشیم.
این مســؤول با اشــاره به اینکه فشــار حداکثری 
دشــمن بر روی ملت راه به جایی نبرده است عنوان 
کرد: دشمن بارها دروغگویی خود را ثابت کرده است 
اما هنوز عــده ای می گویند گفت وگــو موضوع بدی 

نیست.
وی با بیان اینکه دیپلماســی در برابر دیپلماســی 
پســندیده است بیان کرد: اما دیپلماسی در برابر فشار 

به هیچ وجه عقالنی و منطقی نیست.
جلیلی با بیان اینکه دشــمن لباس تزویر و دورویی 
پوشیده است گفت: مکرون رئیس جمهور فرانسه طی 
ســخنانی می گوید ما با آمریکا بر ســر اینکه تعهدات 
جدیــدی از ایران بگیریــم اختالفی نداریــم اما باید 

ژســت های کوچک هم بگیریم تا ایــران را به مذاکره 
وادار کنیم.

وی در این باره بیان کرد: منظور از این سخنان آن 
است است که تو اجازه بده گلویت را بفشاریم برای دو 

ماه می گذاریم نفس بکشی.
جلیلــی با تأکیــد بر اینکه ملت ایــران با مقاومت 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده اســت عنوان کرد: 
باید مراقب باشــیم زیرا امروز دشمنان ما در برابر این 
ملــت ائتالف کرده اند هرچند با پیــروی مردم از ولی 
فقیه و مقاومت نمی توانند نقشــه ها و توطئه های خود 

را عملی کنند.
وی موفقیت های ایران را به خاطر هوشمندی های 
ولی فقیه و پیروی مردم از ایشــان برشــمرد و گفت: 
دشــمن از ابتــدای انقالب تاکنون از هــر راهی برای 
شکســت ایران و همراهی ملت با خود وارد شد اما به 

نتیجه ای نرسید.
این مسؤول به بمباران نماز جمعه همدان در دوران 
دفاع مقدس نیز اشاره و بیان کرد: در این اتفاق مردم 
ثابت کردند حتی در اوج جنگ نیز برای اجرای فرامین 

دین حضور می یابند.
وی به فشــار های اقتصادی دشــمن بر ملت ایران 
اشاره و اظهار کرد: امروز دشمن جنگ خود با ایران را 
از طریق فشــار اقتصادی آغاز کرده و می خواهد با این 

روش خواسته های خود را به ما تحمیل کند.

استاندار همدان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان:

1000 هکتار جنگل در همدان ایجاد می شود
به دنبال ایجاد پرواز های عتبات عالیات و دبی از فرودگاه همدان هستیم

هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان با 
بیان اینکه امسال طرح جنگل کاری در استان اجرا 
می شود گفت: در استان هزار هکتار جنگل جدید 

ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ســید سعید شاهرخی 
صبح پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان که 
با حضور مدیران دستگاه ها برگزار شد با بیان اینکه امسال 
طرح جنگل کاری در اســتان اجرا می شود بیان کرد: در 
اســتان هزار هکتار جنگل جدید کــه عمدتاً در ورودی 

شهرها و مناطق گردشگری است ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه می بایست 
هر چه سریعتر پروژه های سال گذشته استان به بخش 
خصوصی واگذار شــود عنوان کرد: تسریع در واگذاری 
یک صــد پروژه به بخش خصوصی نیــز باید در اولویت 

قرار گیرد.
این مسؤول با بیان اینکه هزاران پروژه میلیاردی بر 
زمین باقی مانده است گفت: این پروژه ها باید به بخش 

خصوصی واگذار شود.
*رتبه نخســت همدان در واگذاری پروژه ها به 

بخش خصوصی
شــاهرخی با اشــاره به اینکه 26 درصــد رقم ریالی 
پروژه های اقتصاد مقاومتی کشور مربوط به همدان است 
عنــوان کرد: همدان با واگذاری صد پروژه از نظر ریالی و 
اعتباری به بخش خصوصی رتبه نخست را در کشور دارد.

اســتاندار همدان همچین بر ضرورت واگذاری اموال 
مازاد دســتگاه ها تأکید و بیان کرد: برای تبدیل و بهینه 

شدن این اموال می بایست کمیته ای تشکیل شود.
وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی نگران اعتبارات 
هزینه ای و پرداخت حقوق و مزایای خود نباشند عنوان 
کرد: در پنج ماه نخست امسال دولت با وجود تنگناها پول 

خوبی به استان تخصیص کرده است.
این مسؤول با اشاره به اینکه امسال 4 هزار و 735 نفر 
از فــرودگاه همدان با 38 پرواز به جده پرواز کردند بیان 
کرد: این پروازها نه تنها تأخیر نداشت بلکه 110 دقیقه 
نیز تعجیل داشت و 50 هزار نفر ساعت این مسیر با پرواز 

از همدان کوتاه شد.
*به دنبال ایجاد پرواز های دبی و عتبات عالیات 

از فرودگاه همدان هستیم
وی بــا تأکید بر اینکه بایــد از ظرفیت فرودگاه برای 
توسعه استان بهره گرفت عنوان کرد: بعد از پرواز حجاج 
به دنبال پرواز های دبی و عتبات عالیات از فرودگاه همدان 

هستیم که با انجام این کار مسافران با کمتر از یک ساعت 
وقت به فرودگاه نجف و بغداد خواهند رسید.

اســتاندار همدان با بیان اینکه در خصوص خسارات 
پرداخت شــده در ســیل فروردین ماه امســال همدان 
توانســت بعد از لرســتان به عنوان دومین اســتان این 
خســارت را بگیرد گفت:938 میلیارد تومان خسارت به 

استان تخصیص داده شده است.
وی با اشــاره به اینکه در حوزه پرداخت خسارات به 
کشاورزان 163 میلیارد تومان اعتبار داریم عنوان کرد: از 
ایــن مقدار 82 میلیارد آن به صورت ریالی و بالعوض به 

استان پرداخت شده است.
ایــن مســؤول با بیــان اینکه در حوزه مســکن نیز 
توانســتیم برای بیش از 9 هزار واحد اعتبار تعمیرات و 
بازســازی بگیریم اظهار کرد: برای هر واحد شهری 50 
میلیون تومان و برای هر واحد روستایی 40 میلیون تومان 

تسهیالت بازسازی پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه 15 میلیون تومان وام معیشــتی در 
شهرها و 15 میلیون تومان نیز وام معیشتی به روستاها 
تعلق گرفته اســت تصریح کرد: وام بالعوض در شــهر و 

روستا هر کدام 5 میلیون تومان است.
*به دنبال این هستیم که نخستین ثبت جهانی 

در کشور تپه هگمتانه باشد
شــاهرخی با تأکید بر اینکه 40 پــروژه کلیدی در 
استان همدان وجود دارد بیان کرد: به دنبال این هستیم 
که نخســتین ثبت جهانی در کشور تپه هگمتانه باشد 
که در این زمینه ضــرورت دارد حریم محدوده این اثر 

تملک شود.
وی همچنین ضمن تشکر از سپاه انصارالحسین)ع( و 
بسیج سازندگی استان در اجرای پروژه های مختلف عنوان 
کرد: این دو نهاد در کنار ســایر دستگاه ها با دلسوزی به 
انجام پروژه ها می پردازند و بــا آورده های خوب از منابع 

خود کمک می کنند.
وی در ادامه ســخنان خود به فشارها و تحریم ها نیز 
اشــاره کرد و گفت: مردم به خوبی پاســخ کوبنده ای به 

فشارهای دشمن داده اند.
وی با بیان اینکه با مقاومت مردم هیمنه آمریکا باز هم 
شکسته شد عنوان کرد: در برابر فشارهای دشمن کارهای 
جهادی و سختی در کشور انجام شده اما باید در مقابله با 
تحریم و حمایت از مردم و تولیدکنندگان نهایت جدیت 

را داشته باشیم.
*خجسته: 11 شــهر و 171 روستا در استان با 

چالش کم آبی روبه رو هستند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی نیز از مسئله آب به عنوان یک ابر چالش سخن به 
میان آورد و گفت: بودجه انتقال آب از سد قوچم امسال 
مناســب نبود و باید حساسیت بیشــتری در این زمینه 

داشته باشیم.
امیر خجسته با تأکید بر اینکه کم آبی همدان جدی 
اســت عنوان کرد: باید تمام توانمان را برای این موضوع 

بگذاریم تا آن را حل کنیم.
وی با بیان اینکه 11 شــهر و 171 روســتا در استان 
با چالش کم آبی روبه رو هستند گفت: می طلبد مدیران 

بودجه آب یا هر پروژه دیگر را از دست ندهند.
این مســؤول با تأکید بر اینکه اســتان در موقعیت 
خوبی در بخش های گردشگری، عمرانی و کشاورزی قرار 
گرفته است بیان کرد: هم اکنون تقاضای سرمایه گذاری 
1500 تا5000 میلیاردی در سد اکباتان وجود دارد که 
می بایســت حساسیت در جذب ســرمایه گذاری استان 

وجود داشته باشد.
وی بــا بیان اینکه پروژه میدان میوه و تره بار همدان 
یک پروژه بین المللی اســت اظهار کرد: ساماندهی این 
پروژه اشتغال زایی زیادی برای استان ایجاد می کند که 

مدتی است خوابیده است.
خجســته در خصوص ثبت جهانی آثــار همدان نیز 
عنوان کرد: باید تپه هگمتانه را با رفع موانع ثبت جهانی 
کنیم زیرا ثبت جهانی آن گردشگران زیادی را به استان 

می آورد.
*حاجی بابایی: ضرورت تشکیل شورای سیاست 

گذاری منطقه ویژه اقتصادی و فناوری های برتر
دیگر نماینده مــردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی نیز با بیان اینکه در استان نیاز داریم روند 
موجود ادامه یابد عنوان کرد: ضروری است در استان همه 
با هم حرکت کنند زیرا چهره استان چهره کارآمد پیگیر 

و پر تالشی است.
حمیدرضــا حاجــی بابایــی همچنین بــر ضرورت 
تشکیل شورای سیاست گذاری منطقه ویژه اقتصادی و 
فناوری های برتر تأکید کرد و گفت: باید از شــرکت های 

دانش بنیان برای حضور در استان دعوت شود.
وی بیان کرد: افرادی که قباًل در مورد مقاومت بهانه 
می آوردند اکنون به یقین رسیده اند که مقاومت در مقابل 

آمریکا جواب داده است.
این مســؤول با اشاره به ســخنان و مواضع مقتدرانه 

رهبر معظم انقالب در مالقات با نخست وزیر ژاپن گفت: 
ســخنان ایشــان تجلی کامل از اصول راهبردی عزت، 

حکمت و مصلحت بود.
حاجی بابایی با بیان اینکه کشورهای منطقه به جمع 
بندی رســیدند که نمی توانند با تکیه بر آمریکا با یمن 
بجنگند و با ایران نیز زاویه داشته باشند اظهار کرد: سمت 
و ســو ها تغییر کرده است پیام های رسیده حاکی از این 

است که وضعیت منطقه تغییر می کند.
وی با اشاره به اینکه کشورها به این نتیجه رسیده اند 
که با جمهوری اسالمی کنار بیایند تصریح کرد: اینها عزت 
و شرف بزرگی اســت که ملت ایران و رهبری نظام رقم 

زده اند.
*صیدایــی: 111 پروژه جدیــد در کمیته های 

برنامه ریزی شهرستان ها مطرح شده است
رئیس سازمان برنامه  و بودجه استان همدان نیز با بیان 
اینکه یک هزار و 743 پروژه در سال جاری از کمیته های 
برنامه ریزی استان مصوبه گرفته اند گفت: درسال گذشته 
2هزار و 200 پروژه در استان داشتیم که امسال کاهش 

یافته است.
اســکندر صیدایی افزود: از این تعداد پروژه استان در 
ســال جاری 189 پروژه در تویسرکان، مالیر206پروژه، 
نهاونــد 180 پروژه، همدان 252 پروژه، اســدآباد 149 
پروژه،کبودراهنگ 213 پروژه،بهار 152 پروژه،رزن 139 

پروژه،فامنین 149 پروژه و درگزین 114 پروژه دارند.
وی با اشــاره به صد پروژه جدید در همدان تصریح 
کرد: با وجود اینکه توصیه شده است دستگاه ها پروژه 
جدیدی در ســال جاری نداشته باشند اما 111 پروژه 
جدید در کمیته های برنامه ریزی شهرســتان ها مطرح 

شده است.
صیدایی با تأکید بر اینکه این پروژه ها ساز و کار ماده 
23 می خواهــد عنوان کرد: 62 پروژه از پروژه های جدید 

مربوط به بنیاد مسکن انقالب اسالمی است.
این مســؤول تصریح کرد: براساس توزیع شهرستانی 

بیشترین پروژه جدید مربوط به شهرستان نهاوند است.
وی با اشــاره به اینکه اعتبارات تملک استان در سال 
جاری 86 میلیارد و 500 میلیون تومان است عنوان کرد: 
اعتبارات هزینه ای استان 324 میلیارد تومان بوده که 46 

درصد آن تاکنون ابالغ شده است.
صیدایی با بیان اینکه میزان درآمد اســتان در سال 
جاری 912 میلیاردتومان در نظر گرفته شده عنوان کرد: 

85 درصد آن مربوط به مالیات است.

معاون خدمات شهری شهردار همدان خبر داد:

نصب 20 تابلو مزین به تمثال شهیدان در بلوارهای شهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون خدمات شــهری شــهردار 
همدان گفت: شــهرداری همدان با هدف توســعه فرهنگ ایثار 
و شــهادت در جامعه، حفــظ ارزش هــای دوران دفاع مقدس و 
زنده نگهداشتن نام و یاد شــهدا در سال جاری اقدام به نصب20 
تابلو مزین به تمثال شهیدان شهرســتان همدان به همراه نام و 

مشخصات آنها در بلوارهای شهر کرده است.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی معاونت خدمات شــهری 
شــهرداری همدان، وحید علی ضمیر نصب تصاویر شهدای همدان در نقاط 
مختلف شهر را سبب دلگرمی خانواده های آنان برشمرد و ادامه داد: این اقدام 
نشــان می دهد که شهیدان فراموش نشــده اند و در یادها مانده اند و باید به 

فراخور توانایی و ظرفیت های در اختیار، در این زمینه مشارکت کرد.
وی با بیان اینکه طی مدت مشخص تابلو تمثال شهدا که هر کدام قابلیت 
نشــان دادن تصویر 2 شــهید را دارد تعویض می شــود، بیان کرد: اولویت با 
شهدایی است که از اسامی آنها برای نام گذاری معابر و اماکن شهری استفاده 

نشده است.
وی اظهار کرد: تصاویر شــهیدان و طرح هایی که تداعی گر مفاهیم ارزشی 
دفاع مقدس در معابر شــهر اســت، بی شک در آشنایی نســل های آینده با 
ارزش های هشت سال دفاع مقدس و مأنوس شدن آنها با حماسه آفرینان این 

مرز و بوم بی تأثیر نخواهد بود.
علی ضمیر با اشــاره به این که نصب تصاویر شــهیدان و رزمندگان دفاع 
مقدس زینت بخش سیمای بصری شــهر بوده، اعالم کرد: نام گذاری کوچه 
ها، خیابان ها، پل ها و بوســتان ها به نام شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم و 
بازسازی و مرمت تصاویر شهدای واالمقام بر جداره های شهر از جمله کارهایی 

است که در این راستا صورت پذیرفته است.
وی در پایان تصریح کرد: برنامه ریزی و اقدامات گسترده جهت ایجاد تصاویر 
و یادمان شهیدان از مجموعه اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
بوده و شــهرداری همدان تمام توان خود را برای زنده نگهداشتن نام شهدا و 

مشی ایثارگران در تمام حوزه ها به کار خواهد گرفت.

خبــر همدان



آقاي علي احمدوند داراي شناسنامه شماره 13383 به شرح دادخواست به کالسه 980468از اين حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است که شادروان صغري 
کاظمي به شناسنامه شماره 2301 در تاريخ 1398/04/11 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراست به:

1- جعفر احمدوند فرزند محمد به شــماره شناســنامه 14044 پســر متوفي 2- علي احمدوند فرزند محمد به شماره شناســنامه 13383 پسر متوفي 3- اعظم احمدوند فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 328 دختر متوفي 4- اکرم احمدوند فرزند محمد به شماره شناسنامه 222 دختر متوفي 5- مريم احمدوند فرزند محمد به شماره شناسنامه 80 دختر متوفي -  اينک 
با انجام تشــريفات مقدماتي در خواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/ متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يک ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه 111 شوراهاي حل اختالف تويسرکان

آگهي حصر وراثت

 22456 شماره م الف: 137

برابر راي شــماره 139860326007000371 مورخه 1398/04/24 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين نوروزي ثابت فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 20177 صادره از بهار در اعياني ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
142/37 مترمربع پالک 10899 فرعي از 378 فرعي از 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري با قولنامه عادي از اصغر محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/12    تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/27
رئيس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 22453 شماره م الف: 153

برابر راي شــماره 139760326002001160 مورخ 1397/11/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي حســين رضا زرين درخشــان فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 207 صادره از کبودرآهنگ در يک قطعه زمين 
مزروعي آبي به مساحت 88473/80 مترمربع پالک 278 اصلي واقع در بخش 4 همدان روستاي عبدل آباد خريداري از مالک رسمي آقاي محمدرضا زرين درخشان محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.   تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/12  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/27

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 22452 شماره م الف: 91

برابر راي شماره 98/624 مورخ 98/05/01 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ســيف اله وندائي شايســته فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 4 صادره از اسدآباد در ششدانگ يک واحد دامداري به مساحت 1000 مترمربع در 
قســمتي از پالک 42 اصلي واقع در اســدآباد اراضي روســتاي حسام آباد خريداري با واسطه از مالک رسمي عزت اله وندائي شايسته محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/12   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/27
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
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برابر راي شماره 98/627 مورخ 98/05/02 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي اقاي سيف اله وندائي شايسته فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 4 صادره از اسدآباد در ششدانگ يک قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 81499/61 
مترمربع در قسمتي از پالک 42 اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي حسام آباد خريداري با واسطه از مالک رسمي عزت اله وندائي شايسته محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/12    تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/27
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
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3 شنـبــــه 12 مــردادماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4312

اخبار کوتاه

تخصیص 1.5 میلیارد دالر از صندوق 
توسعه ملی برای اشتغال روستایی 

در کشور
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با تأکید 
رهبر انقالب از محل صندوق توسعه ملی مبلغ 1.5 
میلیارد دالر برای اشتغال روستایی تخصیص داده 
شــد. آن چیزی که رهبر انقالب به آن تأکید دارد 

توسعه روستایی و ایجاد اشتغال پایدار است.

 بلیت نیم بهای قطار برای »عروس و 
داماد «ها به مناسب سالگرد ازدواج 
حضرت علی )ع(و حضرت زهرا )س(

همه زوجینــی که تاریــخ ازدواج آنها در بازه 
زمانی 12 مرداد )ســالروز پیوند آسمانی حضرت 
علــی )ع( و حضرت فاطمه)س( ( تــا 21 مرداد 
)عید سعید قربان( امسال است،   می توانند با ارائه 
درخواست از تخفیف 50 درصدی در بهای بلیت 
قطارهای شرکت رجا تا پایان سال استفاده کنند.

سفر خارجی زنان بدون قیم مرد
در عربستان لغو شد

حکومت عربســتان برای نخستین بار به زنان 
اجازه داد بدون نیاز به قیم مرد، گذرنامه دریافت 
کنند و به خارج از این کشور سفر کنند. طبق این 
حکم جدید، برای نخســتین بار به زنان حق ثبت 

ازدواج یا طالق و تولد نوزاد داده شده است.

اختصاص ارز 4200 تومانی برای 
کاغذ کتاب درسی و روزنامه

وزیر صمــت گفت: بر اســاس آخرین مصوبه 
هیأت دولت، ارز اختصاصی بــه کاغذ کتاب های 

درسی و روزنامه همان 4200 تومان است.

افزایش قیمت گوشت مرغ 
توسط مرغداران تخلف است

تعاونی های  اتحادیــه سراســری  مدیرعامــل 
کشــاورزی مرغــداران گوشــتی گفــت: قیمت 
مصــوب جوجه یک روزه تا گوشــت مــرغ برای 
مصرف کنندگان که اخیرا از سوی ستاد تنظیم بازار 
اعالم شــده مالک بازار است. هر کسی که باالتر از 
این نرخ ها محصولش را بفروشد تخلف مرتکب شده 
و قابل دفاع نیست. فصل گرما و دالالن و واسطه ها 

از عوامل دیگر گرانی گوشت مرغ در بازارند.

انعکاس

مراسم وداع با پیکرهای مطهر 26 شهید گمنام دوران دفاع مقدس
در مسجدالنبی کرمانشاه

حذف 4 صفر اولویت اقتصادی کشور نیست

احتمال مخالفت مجلس
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی  با بیان این که 
اقتصادی کشــور  اولویت  موضوع حذف 4 صفر 
نیســت گفت: حذف 4 صفر حتی ممکن است در 
صحن علنی مجلس حذف شــود و به تصویب هم 

نرسد.
ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی  محمدرضا پور 
مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشــب شبکه 
خبر درباره حذف 4 صفــر از پول ملی افزود: با توجه 
به اینکه مســائل مهم و کالن اقتصادی از جمله فرمان 
اجرایــی مقام معظم رهبری در طرح اصالح ســاختار 
بودجه کشور بعداز 4 ماه هنوز مدل عملیاتی مشخصی 
برای آن تعریف و اجرایی نشــده اســت لذا "حذف 4 
صفر" از نظر ما )مجلس( اولویت نیست، اما اینکه این 
موصوع به طور اساسی کار درستی است مجلس معتقد 

است که درست است.
وی گفــت: حذف 4 صفــر در جامعه ای که با تورم 
مواجه است آثار مثبتی دارد، ولی اینکه در قالب الیحه 

2 فوریتی باشد به طور قطع اینگونه نخواهد بود.
پورابراهیمــی تصریح کرد: اینکه این کار به شــرایط 

جامعــه کمک خواهد کرد و آثار مثبتی خواهد داشــت 
موافق هستیم و موضوعی مثبت است، اما اینکه به کجا 
منتهی می شود باید با دولت به تفاهماتی برسیم که اثرات 
تورمی از بین خواهد رفت و دولت باید در کاهش تورم و 
از بین بردن تورم تالش کند. وی افزود: اساس این کار از 

نظر مجلس مورد تائید است، اما اولویت مجلس نیست.
پورابراهیمــی گفت: وقتی دولــت الیحه می دهد و 
هنوز متنی به مجلس ارائه نشــده است که نظر بدهیم 
و آینده ایــن کار به این دولت نیز مربوط نخواهد بود. 
مســیر حرکت در دولت های دیگر و آینده برمی گردد 
بنابراین برای توافق با دولت در این زمینه باید مســیر 
حرکت درآینده را در نظر بگیریم و اگر روند شوک های 
ارزی که به این کار مربوط می شــود اســتمرار داشته 
باشد و روند کاهش آثار تورمی پیش بینی شود می توان 

این موضوع را بررسی کرد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
افزود: یکی از مشــکالت ما این است که در دولت های 
اخیــر وقتی با تغییرات نرخ ارز و شــوک ارزی مواجه 
شــدیم دولت باید در این باره که چرا ارزش پول ملی 
کاهش یافته است تنبیه شود، چون دولت نهم و دهم 

و دولت فعلی از ارزش کاهش پول ملی بعنوان افزایش 
درآمد های بانکی استفاده کرد.

پــور ابراهیمی تأکیــد کرد: ضعــف نظارتی بانک 
مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد کشــور صدمه زده 
اســت بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت ها 
باید مبنا باشــد و بر اســاس آن تصمیم گیری شود و 
ســاختار هایی که الزم است اصالح شود که در صورت 
انجام این کار ها حذف 4 صفر دیگر مطرح نخواهد بود.

وی گفت: حذف 4 صفر حتی ممکن است در صحن 
علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.

پورابراهیمی افزود: در ســال های پایانی دولت باید 
یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشــور یعنی اصالح 

ساختار بانک مرکزی در اولویت قرار بگیرد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفــت: در اصالح ســاختار نظام بانکی انتخــاب افراد با 
رویکــرد انتصاب از جانب دولت نخواهــد بود و رویکرد 
ساختاری با قانون فعلی کامال متفاوت خواهد بود. چندین 
اقدام مستمر نیز درباره مشکالت فعاالن اقتصادی انجام 
شده است و اصالح ساختار نظام بانکی در هفته آینده در 

دستور کار علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان توسعه تجارت:

آمریکایی ها دروغ می گویند؛ غذا و دارو هم شامل تحریم است
هگمتانه، گروه ایــران و جهان: با وجود آنکه 
مقامــات آمریکایی ادعا می کننــد تحریم های 
غیرقانونی آنها بر ضد اقتصاد و مردم ایران، شامل 
کاالهای بشردوستانه همچون مواد غذایی و دارو 
نمی شــود اما اکنون تاجران ایرانی در بخش های 
و صنایع غذایی می گویند در  مختلف کشاورزی 
نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه هستند و برخی 
زدن  دور  برای  بین المللــی  و دالالن  کارگزاران 
تحریم ها و برای آنکه در فهرســت تحریم های 
آمریکا قرار نگیرند، قیمت های فروش به تاجران 

ایرانی را باالتر برده اند.
در این رابطه محمدرضا مودودی سرپرست سازمان 
توســعه تجارت، گفت: آمریکایی ها هیچ وقت راســت 
نگفته انــد و تاکنون نیز به هیچ کــدام از تعهدات خود 
عمل نکرده اند، چرا که اساسا قرار نبود اقالم بشردوستانه 
تحت تحریم قرار بگیرد اما هدف آمریکا ایجاد نارضایتی 
در مردم و شکستن تمام کاسه و کوزه ها بر سر حاکمیت 

و دولت ایران است.
وی افزود: بنابراین طبیعی اســت که در این زمینه 
اخالل ایجــاد کنند و به مردم بگویند که مســؤوالن 
ایران نمی توانند از عهده حل مشکالت شما بر بیایند. 

واقعیت این اســت که چنین سوالی برای ما هم وجود 
دارد که چرا اقالم بشردوســتانه همچون مواد غذایی، 
دارو و... باید تحریم شــود و تحــت تأثیر تحریم قرار 
گیــرد. در همین زمینه وزارت امور خارجه، شــکایت 
کشــورمان را به مراجع بین المللی برده  است که چرا 

باید این اتفاق بیافتد.
سرپرســت ســازمان توســعه تجارت تصریح کرد: 
نکتــه ای که حائز اهمیت اســت اینکه از زمان امضای 
توافق هســته ای میان ایران و کشــورهای 1+5 هیچ 
تخلفی از ســوی ایران ســر نزده که مستحق تحریم 
باشــیم و نباید ایران تحریم شود. بنابراین حتی طرح 
موضوعی به نام تحریم علیه ملت ایران، ظلمی آشکار 
اســت. اما رفتارهای آمریکا یک پیام برای دنیا دارد و 
آن اینکــه وقتی آمریکا بدون اســتدالل منطقی و به 
صــورت یکجانبه، برجام را زیر پا می گــذارد و از ابزار 
دالر برای تخریب و سرکوب اقتصاد یک کشور و ملت 
اســتفاده می کند؛ این یعنی همه دنیا باید به این نکته 
توجه کنند که این ابزار و زیرســاخت مالی باید تغییر 

پیدا کند.
مودودی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چه 
راهــکاری برای مقابله با تحریم های آمریکا و توســعه 

تجــارت خارجی ایران وجــود دارد، تأکید کرد: ایران 
کشــوری اســت با 15 همسایه اســت و هیچ نگرانی 
بابــت تجارت خود و حتــی توســعه آن نداریم، کما 
اینکه تجارت خارجی ایران در سال 1397 و سه ماهه 
امسال رشد پیدا کرده است. البته دلیل کاهش ارزش 
صادراتــی نیز این بود که قیمت هــای پایه گمرکی را 

اصالح کردیم.
وی ادامــه داد: در ســه ماهه اول امســال 11.5 
میلیارد دالر صادرات داشــتیم که از نظر ارزشی یک 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته 
است اما از نظر وزنی 27 میلیون تن صادرات غیرنفتی 
ایران در بهار ســال گذشته؛ به حدود 40 میلیون تن 
رســیده و 45 درصد رشد داشته اســت و این یعنی 
ارزش صادرات غیرنفتی ایران کاهش نداشــته  است 
و تحریم هــای ظالمانــه آمریکا هم نتوانســته جلوی 
تجارت خارجی ایران را بگیرد. سرپرســت ســازمان 
توسعه تجارت گفت: واردات ایران در همین بازه زمانی 
نیز حدود 10.2 میلیارد دالر بوده که تقریبا حدود شش 
درصد رشد داشته چرا که حدود 8.3 میلیون تن واردات 
غیر نفتی مان در بهار سال گذشته به حدود معادل 8.9 

میلیون تن رسیده است.

قره خانی:

کارت سوخت به معنای گرانی و سهمیه بندی بنزین نیست
هگمتانــه، گــروه ایران و جهــان: عضو 
کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه کارت 
سوخت به معنای سهمیه بندی و یا گران شدن 
بنزین نیست و صرفا مدیریت بهتر سوخت را 
به دنبال دارد، ادامه داد: کارت سوخت رصد، 
مدیریت و پایش قاچاق سوخت در حوزه ها و 
مجراهای دیگر را نیز کشــف می کند و حتی 
با سوخت  از مخلوط کردن آب  مانع  می تواند 

توسط سودجویان شود.
اسداهلل قره خانی با اشــاره به اجرای طرح احیاء 
کارت ســوخت از 20 مردادمــاه، گفت: مردم هنوز 
کارت ســوخت را باور نکرده اند چراکــه آنطور که 
باید اطالع رســانی نشــده لذا تا زمانی که صاحبان 
خودروها از 20 مردادماه برای تهیه بنزین و گازوئیل 
به جایگاه های سوخت نروند و برای سوخت گیری از 
آن ها کارت درخواســت نشود، به باور حتمی شدن 

کارت سوخت نمی رسند.
*از آخرین زمانی که مردم از کارت سوخت 

استفاده کردند حدود 4 سال می گذرد
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: از آخرین زمانی که مردم از کارت 
سوخت اســتفاده کردند حدود 4 ســال می گذرد 
و بســیاری از افراد نحــوه اســتفاده و تهیه آن را 
نمی دانند لذا باید در روزهای نخســت اجرای طرح 

احیای کارت سوخت به مردم فرصت داده شود.
گازوئیل  شــامل  بیشتر  سوخت  *قاچاق 

می شود نه بنزین
وی با بیان اینکه قاچاق ســوخت بیشتر شامل 
گازوئیــل می شــود نه بنزیــن، مطرح کــرد: این 
ســوخت یا از پاالیشگاه  ها یا در بین مسیر انتقال به 
انبارهای نفت یا در جایگاه های ســوخت یا از طریق 

سوخت گیری خودروها قاچاق می شود.
قره خانــی اضافه کرد: اگرچه قاچاق ســوخت از 
مجراهای متعددی صورت می گیرد اما سوخت گیری 
بــا خودرو یکی از مجراهای اصلی این مهم اســت، 
البته درصورت اعمال کارت سوخت می توان جلوی 
قاچاق از این طریــق را گرفت ضمن آنکه برخی از 
جایگاه داران دیگر نمی توانند بخشی از سوخت خود 

را تانکر کرده و بدون مجوز بفروشند.
*کارت سوخت صرفا مدیریت بهتر سوخت 

را به دنبال دارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کارت 
سوخت به معنای سهمیه بندی و یا گران شدن بنزین 
نیست و صرفا مدیریت بهتر سوخت را به دنبال دارد، 
ادامه داد: کارت سوخت رصد، مدیریت و پایش قاچاق 
ســوخت در حوزه ها و مجراهای دیگر را نیز کشــف 
می کنــد و حتی می تواند مانع از مخلوط کردن آب با 

سوخت توسط سودجویان شود.

ایران و جهان
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خبــر

بیمارستان رزن به سی تی اسکن مجهز می شود

هگمتانه، گروه شهرســتان: معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان 
گفت: با توجه به خرید دستگاه سی تی اسکن 
توسط هیأت امنای بیمارستان رزن، به زودی 
این دســتگاه در مرکز دیالیز و سی تی اسکن 

این بیمارستان نصب و راه اندازی می شود.
بهــروز رحیمــی در بازدیــد از مرکــز دیالیز، 
سی تی اســکن و بیمارســتان 150 تختخوابی رزن 
گفت: با توجه بــه تکمیل تقریبی فضای فیزیکی و 
نصب تجهیزات مورد نیاز در مرکز دیالیز شهرستان 
رزن، این بخش به زودی فعال و راه اندازی می شود.

وی بــا بیان اینکه بیمارســتان 150 تختخوابی 
شهرســتان رزن در مــدت کوتاه پیشــرفت خوبی 
داشــته اســت، افزود: یکی از مهمترین طرح های 
درمانی شهرســتان رزن این بیمارســتان است که 
با وجود گذشــت مدت زمان کوتاه از آغاز عملیات 

اجرایی آن، پیشرفت فیزیکی خوبی دارد.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان افزود: یکــی از اولویت های اصلی 
حوزه بهداشــت و درمان تکمیــل طرح ها در موعد 
تعیین شده است تا شــهروندان از خدمات درمانی 

این طرح بهره مند شوند.
رحیمی در ادامــه بازدید از بیمارســتان 150 
تختخوابی در حال ســاخت شهرســتان رزن برای 
سرعت بخشــیدن در روند ســاخت آن دستوراتی 

صادر کرد.
گفتنی است، بیمارســتان 150 تختخوابی رزن 
در زمینی به مســاحت 16 هــزار مترمربع در حال 
ســاخت اســت که دارای بخش های جراحی، اتاق 
عمل، اورژانس، آزمایشگاه، کلینیک زنان و کودکان، 
داروخانه، ســی سی یو، آی سی یو، ال دی آر، ان ای 

سی یو و بخش بستری است.

زن 47 ساله، سیبل تفنگ بادی شد
هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده انتظامی 
با  اندازی  شهرستان همدان گفت: تمرین تیر 
تفنگ بادی در باالی پشت بام موجب اصابت 

تیر بر باالی قلب زن 47 ساله شد.
ســرهنگ جمشــید باقری روز پنجشــنبه در 
گفتگویی بیان کرد: ســاعت 22 چهارشــنبه خبر 
جراحت یک زن به علت اصابت ساچمه تفنگ بادی 
به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطالع رسانی شد 
که مجروح توســط اورژانس به بیمارســتان بعثت 

منتقل شده بود.
وی افــزود: مأمــوران کالنتری 11 شــکریه در 
بیمارســتان بعثت حضور یافته و در بررســی های 
مقدماتی دریافتند که این زن هنگام اســتراحت در 
منزل متوجه درد شــدید از ناحیه شانه چپ )باالی 

قلب( شده که پس از آن دچار خونریزی می شود.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان بیان کرد: 
پس از تماس با مرکز فوریت های پزشــکی و انتقال 
مصدوم به بیمارســتان بعثت مشخص شد که علت 
بروز این خونریزی برخورد ساچمه یک تفنگ بادی 

به این زن است.
ســرهنگ باقری ادامه داد: مأمــوران به محل 
حادثــه واقع در خیابان بین النهرین مراجعه کرده 
و در بررسی ها متوجه می شوند که خانه زن حادثه 
دیده در طبقه دوم قرار دارد و ســاچمه از شیشه 
اتاق پذیرایی عبور و ســپس به ایــن فرد اصابت 

کرده است.
وی بیان کرد: در تحقیقات مشــخص شــد که 
خانه هــای مجاور این واحد حیــاط دارد و بنابراین 

شلیک از این خانه ها امکان پذیر نیست.

فرمانــده انتظامی شهرســتان همــدان پس از 
بررســی کوچه مجاور متوجه یک آپارتمان مشرف 
به خانه فرد حادثه دیده می شــوند که با هماهنگی 

قضایی وارد این آپارتمان شدند.
سرهنگ باقری ادامه داد: پس از حضور در پشت 
بام این آپارتمان یک عدد ســیبل دست ساز با آثار 
ســاچمه های تفنگ بادی کشف شد و در تحقیق از 
همسایگان مشخص شــد که این سیبل متعلق به 

یکی از ساکنان مجتمع است.
وی بیان کرد: مرد 46 ساله که به تازگی تفنگ 
بادی خریداری کرده بود به اینکه نیم ساعت قبل از 
بروز این اتفاق به پشت بام مراجعه کرده و در حال 

تمرین با تفنگ بادی بود اعتراف کرد.
سرهنگ باقری با بیان اینکه این مرد بازداشت و 
تحویل مراجع قضایی شد توصیه کرد: شهروندان از 
تیراندازی با تفنگ های ساچمه ای و بادی که به باور 

برخی مردم خطرناک نیستند پرهیز کنند.

برخورد خودرو منجر به مرگ
 رئیس پاسگاه »تجرک« در همدان شد

هگمتانه، گروه شهرستان: معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اســتان همــدان گفت: 
برخورد با خودرو منجر به کشته شدن رئیس 

پاسگاه »تجرک« در همدان شد.
حســین بشــری در گفتگویی بیــان کرد: یک 
دستگاه خودروی سواری پژو رئیس پاسگاه تجرک 
و ســرباز وظیفه ای که در حال رصد یک ســانحه 
جرحی در گردنه »دخــان« بودند را زیر گرفت که 
منجر به جان باختن ستوان یکم محمدرضا زارعی 

رئیس پاسگاه شد.
حسین بشــری گفت: ساعت 21:30 چهارشنبه 
یک دستگاه تریلی با خودروی سواری برخورد کرده 
و بــا توجه به جرحی بــودن حادثه عالوه بر عوامل 
پلیس راهور تیمی از پاســگاه تجرک نیز در محل 

حضور می یابد.
وی افزود: یک دســتگاه سمند از خط مقابل در 
حال تردد بود که به دلیل خــواب آلودگی راننده، 

خودرو با گاردیل وسط جاده برخورد می کند.
معاون اجتماعی انتظامی اســتان همدان ادامه 
داد: در این هنگام راننده یک دســتگاه پژو با دیدن 
صحنه حادثه، تعادل خودرو را از دست داده و برای 
برخورد نکردن با این خودرو، وســیله نقلیه خود را 

به سمت حاشیه راه هدایت می کند.
بشری ادامه داد: این خودروی سواری با 2 تن از 
عوامل انتظامی شامل رئیس پاسگاه تجرک فامنین 
و یک ســرباز وظیفه برخورد کــرد که نیروی کادر 
در دم جان باخت و ســرباز وظیفــه هم اینک در 

بیمارستان بستری است.

افتتاح بخش 25 تخت خوابی موقوفه سیف الدوله بیمارستان امام حسین)ع( مالیر
هگمتانــه، گروه شهرســتان: مدیر اوقاف و 
امــور خیریه مالیر با بیــان اینکه 63.5 درصد 
شهرســتان مالیر موقوفه است گفت: بزرگترین 
به شادروان  مربوط  این موقوفات  بیشــترین  و 
ســیف الدوله بوده که در زمینه هــای درمانی، 
فرهنگی، آموزشی و اقامه عزای سیدالشهدا)ع( 

است.
پژمان جعفــری در آیین افتتــاح بخش 25 تخت 
خوابی موقوفه سیف الدوله بیمارستان امام حسین )ع( 
مالیر با اشاره به اینکه در زمینه درمانی اقدامات بسیار 
خوبی از حوزه موقوفات ســیف الدوله در شهرســتان 
انجام شــده اســت گفت: طبق نیت این واقف ساخت 
یک مرکز درمانی توسط اوقاف و امور خیریه انجام شد.

وی بــا بیان اینکه بر اســاس نیت واقف بخش 25 
تخت  خوابی موقوفه ســیف الدوله در بیمارستان امام 
حســین )ع( مالیر از بهمن ماه سال گذشته شروع و 
طی 6 ماه به پایان رســید افزود: ایــن بخش با همه 
امکانــات و تجهیزات برای خدمات رســانی به بیماران 

تحویل این بیمارستان شد.
مدیــر اوقاف و امور خیریه مالیر با بیان اینکه بیش 
از یک و نیم میلیارد تومان از سوی اوقاف و امور خیریه 
برای ســاخت تجهیزات و امکانــات این بخش هزینه 
شده اســت تصریح کرد: امیدواریم که بتوانیم خدمات 

مناسبی را به بیماران ارائه دهیم.
وی با اشاره به اینکه از پایان سال 96 تاکنون حدود 
3 میلیارد تومان از ســوی اداره اوقاف و امور خیریه بر 
اساس نیت واقف در بیمارستان امام حسین)ع( مالیر 
هزینه شده است گفت: حدود 600 میلیون تومان برای 
اورژانس این بیمارســتان از ســوی اداره اوقاف و امور 

خیریه مالیر کمک شده است.
جعفری با اشــاره به کمک های اداره اوقاف و امور 
خیریه در دیگر بخش های درمانی افزود: از ســال 96 
تاکنون 400 میلیون تومان برای کمک هزینه درمانی 
600 بیمار از جمله بیماران سخت درمان کمک شده 

است.
وی با بیان اینکه اداره اوقاف و امور خیریه آمادگی 
کمک به ســایر مراکز درمانی را با توجه به نیت واقف 
دارد تصریح کرد: امیدواریم با کســب مجوز در زمینه 
وقفی خدمات بهتری را برای توســعه شهرستان ارائه 

دهیم.
مدیــر اوقــاف و امــور خیریه مالیــر همچنین از 
پیشرفت 100درصدی پروژه مسکونی و تجاری میدان 
جهاد خبر داد و خاطرنشــان کرد: ایــن پروژه نیز در 

هفته دولت افتتاح می  شود.
وی اضافه کرد: این پروژه شامل 20 واحد مسکونی، 
پنج باب مغازه و یک فروشــگاه است که در مجموع 5 
هزار مترمربع مســاحت دارد و با اعتباری بالغ بر هفت 

و نیم میلیارد تومان ساخته شده است.
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشــور نیز گفت: سازمان اوقاف با توجه به نیاز 
و ضرورت های جامعــه در خصوص موقوفات جدید به 

واقفان مشاوره می  دهد.
امراهلل حسنی نیا با اشــاره به جایگاه وقف در دین 

مبین اســالم، وقف را یک سنت حسنه و صدقه جاریه 
دانست و اظهار کرد: خوشبختانه در کشور ما موقوفات 
ارزشــمندی وجود دارد که باعث توسعه امور مختلف 

شده است.
وی بــا بیان اینکه بیــش از 70 هــزار موقوفه در 
حوزه های مختلف در کشور توسط واقفان خیراندیش 
به ثبت رسیده است گفت: یکی از مهمترین حوزه های 
وقف در زمینه امور درمانی اســت که در این راســتا 

خدمات مختلفی به مردم ارائه می شود.
معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشــور با بیان اینکه در این زمینه طی سال های اخیر 
مراکز مختلفی ســاخته شده است گفت: وقف در امور 
درمانی به این صورت است که اوقاف مراکز را ساخته و 
بهداشت و درمان نیز آن را مدیریت و به مردم خدمات 

ارائه می کند.
وی با اشــاره به جایگاه شهرستان مالیر در زمینه 
وقــف و موقوفــات بیان کــرد: بزرگتریــن واقف این 
شهرســتان مرحوم ســیف الدوله اســت که موقوفات 
این واقف بزرگ در زمینه های مختلف باعث توســعه 

شهرستان شده و یکی از مهمترین حوزه های وقف وی 
در مباحث درمانی است.

حســنی نیا با بیــان اینکه اوقاف و امــور خیریه بر 
موقوفــات نظــارت دارد گفت: ســازمان اوقاف و امور 
خیریه در بخش های اقتصادی، کشاورزی، دامداری و 
هر جایی که ظرفیت وجود داشــته باشد ورود کرده و 

حمایت الزم را از اشتغال و اقتصاد دارد.
وی بــا بیان اینکــه نیت واقف به هیــچ وجه مانع 
سرمایه  گذاری، رشــد و توسعه نمی شود افزود: ما باید 
مدیریت درستی داشــته باشیم و وقف هیچگاه مانعی 

برای رشد اقتصادی ایجاد نخواهد کرد.
معاون ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره 
به اینکــه در بخش های مختلف اقتصادی مانند باغات 
زیتون، انرژی خورشیدی و... نیز اوقاف ورود پیدا کرده 
اســت گفت: مردم می  توانند با استفاده از موقوفات در 
این زمینه ســرمایه گذاری داشته باشــند و اوقاف نیز 

نظارت کند.
وی در خصوص ظرفیت های شهرســتان مالیر در 
زمینه شــهر جهانی انگور و شــهر ملی مبل و منبت 
تصریح کــرد: در این زمینه نیز اوقــاف و امور خیریه 
می تواند مشــارکت کند به طوری که اگر سرمایه گذار 
باشــد، اراضی اوقافی را در اختیار سرمایه گذاران قرار 
می  دهیم تا با اســتفاده از این اراضی برای توســعه و 

اشتغال شهرستان گام برداشته شود.
حســنی نیا در ادامــه با بیان اینکــه اوقاف و امور 
خیریــه در خصوص موقوفات جدیــد با توجه به نیاز 
و ضرورت جامعه به واقفان مشاوره می  دهد گفت: در 
این زمینه کارشناسان این ســازمان در هر منطقه و 
شهرستان با توجه به نیاز آن حوزه به واقفان مشاوره 

می  دهند.
وی بیان کرد: در زمینه ازدواج، اشتغال، مسکن و... 
با توجه به آســیب های اجتماعی امروز جامعه مشاوره 
به واقفان ارائه می  شــود تا واقفان با توجه به نیازهای 

روز جامعه وقف داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

باید به جایگاه حقیقی فرهنگ و ارشاد اسالمی برسیم
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان همدان گفت: برنامه ریزی 
بر پایه علم محــوری از اهداف اصلی فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اســت و باید با برنامه ریزی و 
ترسیم اهداف به جایگاه حقیقی فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برسیم.
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، احمدرضا 
احسانی در نشســت با همکاران این اداره، اظهار کرد: 
این مجموعه متولی اصلی امور فرهنگی در استان است 

و ما باید خط مشی فرهنگ را تعیین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه ریل گذاری و سیاست گذاری 
فرهنگی استان بر عهده این اداره کل است، خاطرنشان 
کرد: باید با برنامه ریزی و ترســیم اهــداف به جایگاه 

حقیقی فرهنگ و ارشاد اسالمی برسیم.
احسانی با بیان اینکه در مدیریت علمی باید برنامه 
داشته باشــیم، خاطرنشــان کرد: برگزاری بخشی از 
برنامه ها قابل واگذاری به انجمن ها و هنرمندان است.

وی افزود: همه همکاران ما در زمینه های تخصصی 
و فرهنگی صاحب نظر و کارشــناس هستند؛ بنابراین 
باید به ســمتی حرکت کنیم که برگزاری برنامه های 

کالن و تأثیرگذار در استان را برعهده بگیریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با بیان 
اینکه در حوزه سخت افزاری و تجهیزات کمبودی نداریم 
تصریح کرد: با بهره گیــری از علم محوری و برنامه ریزی 
تالش می کنیم با اســتفاده بهینه از امکانات نرم افزاری 
و نیروی انسانی متخصص، در راستای پیشبرد اهداف به 
بهترین نتیجه برســیم. احسانی خاطرنشان کرد: اگر در 
چهارچوب قانون و با تکیه بر اخالق پیش برویم، سلیقه ها 

کمتر تأثیرگذار خواهند بود.
وی در ادامــه صحبت هــای خــود بــا تأکیــد بر 
توانمندسازی شهرســتان های استان خاطرنشان کرد: 
توزیع عادالنه امکانات و اعتبارات در ســطح اســتان 

از مواردی اســت که آن را به صــورت جدی پیگیری 
می کنیم؛ عالوه بــر این باید فرصت عادالنه برای همه 

گروه ها فراهم شود.
وی افزود: اگر به دنبال توســعه همه جانبه هستیم 
بایــد همه حوزه هــای زیرمجموعه فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی را باهــم پیش ببریم و این امــر نیاز به نقد، 

بررسی و نظرات کارشناسی دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان توسعه 
ســرمایه اجتماعی را مســتلزم ارتباط و اعتماد دانست 
و ابــراز امیدواری کرد این ســرمایه اجتماعی در حوزه 
خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه هم توسعه پیدا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام جشنواره کارآفرینان برتر استان همدان
تعاون،  مدیرکل  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
کار و رفاه اجتماعــی از تمدید مهلت ثبت نام 
جشــنواره کارآفرینان برتر استان همدان خبر 

داد.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان 
همدان گفت: مهلت ثبت نام در سیزدهمین جشنواره 
کارآفرینان برتر اســتان همدان تا 20 مردادماه تمدید 

شد.
احمــد توصیفیــان در گفتگویــی از تمدید مهلت 
ثبت نام جشــنواره کارآفرینان برتر استان همدان خبر 

داد و گفت: مهلت ثبت نام در ســیزدهمین جشنواره 
کارآفرینان برتر اســتان همدان تا 20 مردادماه امسال 

تمدید شد.
توصیفیــان افزود: برای انتخاب و معرفی کارآفرینان 
برتر در مرحله استانی کمیته داوران مرکب از کارآفرینان 
برتر، اساتید برجســته و افراد مجرب و مطلع در حوزه 
کارآفرینی به بررسی درخواست های واصله می پردازند 
و پس از بررســی مســتندات و ارزیابی طرح های واجد 
شــرایط، شــرکت کنندگان بر اساس کسب حد نصاب 

امتیازات به جشنواره معرفی خواهند شد.

وی اظهار کرد: افرادی که در 2 سال گذشته عنوان 
برتر را در جشــنواره به دست آوردند مجاز به شرکت 
در آن نیســتند تا فرصت برای ســایر کارآفرینان نیز 

فراهم شود.
توصیفیان یادآورشــد: این جشنواره با هدف ترویج 
کارآفرینی، نــوآوری و خالقیت، معرفــی کارآفرینان 
برتر به عنوان الگو برای جوانــان، ایجاد فضای تعامل 
و همکاری میان فعــاالن اقتصادی بخش های مختلف 
و ایجاد نشــاط و رقابت در فضای کسب و کار برگزار 

می شود.

توصیفیان تصریح کرد: طی این 12 دوره در کشور 
100 کارآفرین برتر ملی انتخاب شــده اند که 10 نفر 
از این کارآفرین های برتر ملی از اســتان همدان بوده 

است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان 
گفت: طی 12 دوره برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر 
افزون بر 2 هزار و 700 نفر در آن شرکت کردند که از 
میان آنها 200 کارآفرین از بخش های مختلف صنعت، 
کشــاورزی و خدمات به عنوان کارآفرین برتر دســت 

یافتند.

در بازدید استاندار همدان مطرح شد:

بهره برداری از شرکت حواس سازه مالیر در دهه فجر
هگمتانه، گروه شهرستان: شرکت حواس سازه 
در شهرک صنعتی شوشــاب مالیر تولید کننده 
سرمایه گذاری  با  ســاختمانی  سبک  بلوک های 
افزون بــر 300 میلیارد ریال دهه فجر امســال 

بهره برداری می شود.
استاندار همدان که عصر پنجشنبه به منظور بررسی 
مشــکالت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مالیر از 
شــرکت حواس سازه این شهرســتان بازدید کرد، قول 
مســاعد برای پیگیری و حل مشکالت مالی این واحد 

صنعتی را داد.
سیدســعید شــاهرخی خطاب به رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت همدان تأکید کرد: فرآیند کار، 
میزان پیشــرفت کار و مبلغ آورده بررســی و پیشنهاد 
میزان تسهیالت بیان شــود تا ارزانترین تسهیالتی که 
در استان در اختیار داریم را برای این واحد لحاظ کنیم.

وی ادامــه داد: با فرآیندی کــه در این طرح اتفاق 
افتاده است، میزان رقمی که برای تکمیل و بهره برداری 

نیاز دارد را تأمین می کنیم.
استاندار همدان بیان کرد: اگر تسهیالت مورد نیاز را 
در استان داشتیم، پرداخت می کنیم و چنانچه نیازمند 
مجوز از بانک های تهران بود، پیگیری های الزم را برای 

حل مشکل مالی این واحد انجام می دهیم.
شــاهرخی همچنین عصر پنجشــنبه در بازدید از 
شــرکت ذوب آهن آلیاژی مالیر پویایــی و رونق این 
واحد بزرگ صنعتی را تحســین کرد و گفت: مدیریت 
جدید این واحد صنعتــی و تیم متخصص آن همواره 
جلوتــر از مــا حرکت می کننــد و این وظیفــه ما را 
دوچندان می کند که از آنها حمایت بیشــتری داشته 

باشیم.
وی با بیــان اینکه به این واحد انــس و الفت دارم 
افزود: در شــرایطی که در جنگ اقتصادی با دشمنان 
قرار داریم، حمایت از ایــن واحدهای بزرگ تولیدی و 
صنعتی یک وظیفه مهم است و ما همیشه در کنار این 

واحدها هستیم.
اســتاندار همدان واحدهای بزرگ صنعتی همچون 
ذوب آهن آلیاژی مالیر را ســرمایه ملی دانست و ادامه 
داد: تولیدکنندگان امروز در مقابل استکبار ایستاده اند 

و تمام امید ما در شرایط کنونی به توان داخلی است.
شــاهرخی توجه به معیشت و اشــتغال و تاسی از 
تأکیدات رهبر معظم انقالب مبنی برای حمایت از تولید 
و تولیدکنندگان را اولویت مهم دولت برشمرد و گفت: 
اگر به دنبال رونق تولید هستیم، تنها راه آن حمایت از 

تولیدکننده است.
وی احیــای واحدهای تعطیل شــده و راکد، حفظ 
اشــتغال موجود و کمک به توســعه اشتغال با استفاده 
از ظرفیت واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت اســمی 
واحدهــای تولیدی و صنعتــی را از جمله اولویت های 
استان همدان در راستای رونق تولید عنوان کرد و یادآور 
شــد: در کارگروه اقتصادی، اشــتغال و سرمایه گذاری 

مشکالت واحدها بررسی و پیگیری می شود.
اســتاندار همدان به فعالیت حــدود یک هزار واحد 

تولیدی و صنعتی در استان اشــاره و بیان کرد: حدود 
300 واحد نیز داریم که نیاز به اضافه کردن خط جدید 

و یا انجام اصالحات دارند که باید به آنها کمک کنیم.
شــاهرخی تأکید کــرد: هر ســرمایه گذاری که در 
حوزه های مختلف ورود کند، با تمام توان از آن حمایت 
می کنیم، چون به مردم خدمت کرده و در راستای ایجاد 

اشتغال تالش می کند.
وی افزود: تیمی که در استان مشغول فعالیت است، 
پــا به کار هســتند و حمایت از واحدهــای تولیدی و 

صنعتی تکلیف اصلی این مجموعه است.
اســتاندار همدان حضور فرمانداری کاردان، متعهد 
و موفق در عرصه اقتصــادی را در مالیر ظرفیتی برای 
توسعه و پیشرفت دانست که با تمام تجربه خود در کنار 

صنعتگران و تولیدکنندگان قرار گرفته است.
شــاهرخی همچنین نمایندگان مالیــر را الگویی 
موفق برای اســتان عنوان کرد و گفت: نمایندگان این 
شهرستان برای توسعه استان همدلی دارند و این نقطه 
قوت مالیر اســت. وی ادامه داد: مــن به آینده مالیر 

بسیار امیدوار هستم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز 
گفت: شــرکت حواس ســازه تولید کننده بلوک های 
ســبک ســاختمانی اســت که مواد اولیه آن سیلیس 

درجه سه است.
حمیدرضــا متین با بیان اینکه این واحد مواد اولیه 
مورد نیاز خود را از ضایعات ســیلیس کوبی ازندریان 
تأمیــن می کنــد افزود: تولیــدات این واحــد عمدتا 

صادراتی است و به کشور عراق صادر می شود.
وی با اشــاره به بهره برداری این واحد تولیدی در 
دهه فجر امسال بیان کرد: ســرمایه گذاران این طرح 
خارجی و از کشــور عراق هستند و قصد صادرات کل 

محصول خود را به کشور عراق دارند.
مدیرعامل شرکت حواس سازه نیز به آغاز عملیات 
اجرایی این طرح در ســال 94 اشــاره کــرد و افزود: 
مراحل اولیه کار به خوبی پیش رفت که در برهه ای از 

زمان با مشکل مالی مواجه شدیم.
احســان یوســفی ادامه داد: تمامی تجهیزات این 
شــرکت را از کشــور چین خریداری کرده ایم که 95 
درصد تجهیزات وارد شده و پنج درصد بقیه نیز امسال 

ثبت سفارش شده است.
وی رقــم ســرمایه گذاری خارجی بــرای احداث 
ایــن شــرکت را چهار میلیــون و 600 هــزار دالر و 
ســرمایه گذاری ریالی را 300 میلیارد ریال عنوان کرد 
و گفت: برای تکمیل طرح به حدود 200 میلیارد ریال 
ســرمایه در گردش برای تکمیل سوله، محوطه سازی 
و نصب تجهیزات نیاز داریــم تا بتوانیم طرح را تا آذر 

امسال به صورت آزمایشی شروع کنیم.
یوســفی با بیان اینکه فعالیــت اینگونه کارخانه ها 
در داخل کشور محدود است گفت: در مرحله نخست 
طرح 80 تن به صورت مســتقیم و 200 تن به صورت 
غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود و روزانه حدود 30 

کامیون مواد اولیه سیلیس نیاز داریم.

شهرستان
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پیام تبریک مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان
 به مناسبت روز ملی جنگلبان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
همدان روز ملی جنگلبان را در پیامی تبریک گفت.

بــه گزارش هگمتانه به نقــل از پایگاه اطالع رســانی اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری اســتان همدان، اســفندیار خزائی در پیامی با درود بر روح شهدای 
ســبزپوش منابع طبیعــی، روز ملی جنگلبان را به تمامــی جنگلبانان پرتالش و 

حافظان راستین طبیعت تبریک گفت.
متن این پیام بدین شرح است:

نقش و اهمیت منابع طبیعی و محیط زیســت بر هیچ کس پوشــیده نیست و 
با توجه به مفاهیم توســعه پایدار، این مواهب الهی، میراث گذشــتگان ما نیست 
بلکه امانت نســل های بعدی در نزد ماست که می باید به درستی حفظ، توسعه و 
استفاده شوند. در سراسر جهان، جنگلبانان در خط مقـــدم مبـارزه برای حفاظت 
از میراث طبیعی می باشــند و در این راه شــجاعت   هــا، تالش ها و فداکاری های 
بسیاری داشته و متحمل رنج های بیشماری گشته اند. نتیجه فعالیت ها و اقدامات 
آنها، آنقدر حائز اهمیت بوده است که نمی توان تصور نمود که عرصه های جنگلی 
و مرتعی بدون حضور آنان امروزه در چه وضعیتی قرار داشــت. با توجه به اهمیت 
حضــور جنگلبانان در عرصه هــای منابع طبیعی و نوع فعالیــت آنها و همچنین 
افزایش آگاهی و شــناخت مردم نسبت به آنان، در روز شمار جهانـــی روزی به 
عنوان روز ملی جنگلبان به ثبت رســیده تا اهمیـــت جایگاه و نقش این عزیزان 
در ذهن ها باقی بمانـــد و بتوانیم هر چند اندک ازتالش و مجاهدت این قهرمانان 

طبیعت تجلیل کنیم.
اینجانــب به نمایندگی از حافظان انفال اســتان همدان فرا رســیدن روز 
ملــی جنگلبان را بــه تمامی حافظان انفال، همکاران پر تالش، دوســتداران 
طبیعت و مردم عزیز میهن اســالمی تبریک و تهنیت عرض نموده برای کلیه 
جنگلبانان آرزوی ســعادت، ســالمتی و توفیق روز افــزون از درگاه خداوند 

می نمایم. مسئلت  متعال 
اسفندیار خزائی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

فرصت 12 روزه به صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی 
برای ثبت نام و استفاده از پایانه فروشگاهی

هگمتانه، گروه رویداد: مدیرکل امور مالیاتی استان همدان از دعوت 
فعاالن بخش درمان جهت ثبت نام و استفاده از پایانه فروشگاهی)کارت 
خوان بانکی( خبر داد و افزود: صاحبان مشــاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
داروســازی و دامپزشکی تا 23 مرداد ماه مهلت دارند تا در نظام سامانه 

فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی ثبت نام کنند.

بــه گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان 
همدان، محمد دلشــادی اظهار کرد: به موجب بنــد )ی( تبصره)6( قانون بودجه 
ســال 1398 کلیه صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی 
که مجوز فعالیت آنها توســط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان 
نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر 
می شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره )2( ماده )169( قانون مالیات های 
مســتقیم نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال 

1398 اقدام کنند.
وی افزود: بر این اســاس کلیه صاحبان حرف و مشــاغل یاد شده مکلفند 
حداکثر تا تاریخ 23 مرداده ماه 1398 برای ثبت درخواســت تخصیص شماره 
شناسه پایانه فروشــگاهی )کارت خوان( به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان 
امور مالیاتی کشــور به نشــانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و 
مبادرت به ثبت مشــخصات دســتگاه کارت خوان خود نموده و در اولین ماه 
پس از دریافت شناســه مذکور از طریق پیامک تلفنی نســبت به بهره برداری 

از آن اقدام کنند.
مدیرکل امورمالیاتی اســتان همدان تصریح کرد: مؤدیــان هنگام مراجعه به 
سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیک طرح جامع مالیاتی )کد 
اقتصادی( گردیده و در قسمت ســایر خدمات با انتخاب گزینه »ثبت مشخصات 
صندوق فروش و حافظه مالیاتی« می توانند مشــخصات پایانه فروشگاهی خود را 

ثبت کنند.
دلشادی خاطرنشان کرد: مؤدیان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل و یا 
به منظور رفع ابهام، با سامانه پاسخ گویی اداره کل امور مالیاتی استان همدان به 

شماره 1526 تماس حاصل کنند.

 بررسی می کند

نقض» عدالت آموزشی« مشکل بزرگ والدین در ثبت نام دانش آموزان
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان: کمک اجباری به مدارس ممنوع

هگمتانه، گروه خبر همدان - نرگس موذنیان: 
با آغاز تعطیالت تابســتان، مشکالت خانواده ها 
نیز برای ثبــت نام فرزندانشــان و یافتن یک 
اما  آغاز می شود  اصطالح »خوب«  به  مدرســه 
به راســتی یک مدرسه خوب از نگاه والدین چه 
ویژگی هایی دارد؟ و یا به عبارت دیگر چرا حجم 
عظیمی از تقاضا به سمت مدارسی خاص وجود 
دارد؟ به طور کلی و در یــک نگاه کالن تر چرا 
این حجــم از تنوع در کیفیت مدارس از دولتی، 
تا  امنایی گرفته  غیردولتی، نمونه دولتی، هیأت 
شاهد و اســتعداد درخشان و... در کشور وجود 
دارد؟ چرا مدارس دولتی به لحاظ کیفیتی آنقدر 
افت کرده اند کــه خانواده ها باید متقاضی اندک 
مدارس دولتی خاص باشــند؟ حال آنکه اغلب 
خانواده ها از طبقه متوســط جامعه هستند و با 
توجه به شرایط اقتصادی، مدارس دولتی گزینه 

نخست آنها برای ثبت نام است.
از نظر والدین یک مدرســه خوب، مدرسه ای است 
که امکانات آموزشی و تربیتی قابل قبولی داشته باشد 
در واقع آنچه که بیشتر والدین در یافتن مدرسه برای 
فرزندان خود به دنبال آن هستند »عدالت آموزشی« به 
معنــای تعادل و توازن امکانات و فرصت های یادگیری 
است که با توجه به »محدوده بندی جغرافیایی« توسط 
آموزش و پرورش برای ثبت نام از دانش آموزان، اغلب 
خانواده های ســاکن در محله های حاشیه شهر و حتی 
مرکز شــهر، از امکانات پایین آموزشی و تربیتی محل 
زندگــی خود گالیه مندند و به مدارس خاص و دولتی 
باالی شــهر تمایل دارنــد. و از آنجایی که اغلب توان 
مالی برای پرداخت شــهریه های کمرشــکن مدارس 
غیــر دولتی را ندارنــد به اجاره نامه هــای صوری آن 
هم با مبالغ قابل توجــه روی می آورند از اینرو برخی 
مدارس خاص با مازاد تقاضا و تراکم دانش آموزان روبه 
رو می شــوند و مدیران این مدارس نیز با چالش های 
بزرگی از جمله نحوه برخــورد با والدین دانش آموزان 
و اقنــاع آنها دســت و پنجه نرم می کننــد و به ناچار 
اولویت هایی را بــرای ثبت نام درنظر می گیرند. ضمن 
اینکه متقابال نیــز والدین، از عدم رعایت تکریم ارباب 
رجوع توسط مســؤوالن برخی مدارس شکایت دارند. 
امــا این همه ماجرا نیســت و کمک هایی که با عنوان 
مشــارکت خانواده ها و اختیاری اســت در مواردی به 
اجبار و شــرط اصلی ثبت نام تبدیل می شود. بنابراین 
با وجــود اینکه زمان زیادی تا پایــان مهلت ثبت نام 
مدارس باقی نمانده است برخی خانواده ها هنوز موفق 
به ثبت نام نشده اند و یا به اجبار و برخالف میل باطنی 

خود اقدام به ثبت نام کرده اند.
مــادر یکی از دانش آموزان در خصوص مشــکالت 
ثبــت نام فرزندش بــه خبرنگار هگمتانــه گفت: »ما 
در کوی فرهنگیان ســاکن هســتیم اما بــرای اینکه 
فرزندم در یک مدرســه دولتی خــوب درس بخواند و 
از امکانات آموزشــی خوب برخوردار باشد به ناچار او 
را در مدرســه ای حدفاصل خیابان شــکریه و مهدیه 
ثبت نام کــردم هرچند که در طول ســال تحصیلی، 
هزینه بسیاری را برای سرویس مدرسه پسرم پرداخت 
می کنم! به دلیل اینکه امکانات مدارس کوی فرهنگیان 
بســیار کمتر از مدارس داخل شــهر اســت حتی من 
خودم از نزدیک دیدم که چقدر بیشتر در دروسی مثل 
امال و ریاضی با بچه ها کار می شــود. زمانی که پسرم 
در مدرســه کوی فرهنگیان درس می خواند معلم های 
او بســیار کم تجربه بودند در صورتی که معلم باید به 
خوبی از نحوه رفتار با دانش آموز آگاه باشــد اما آنها از 
بچه ها در حد بزرگساالن انتظار داشتند به همین دلیل 
من به دنبال مدرســه ای بودم که در آن معلم هم توان 
علمی باالیی داشته باشد و هم از نظر اخالقی و رفتاری 
با روحیات بچه ها به خوبی آشنا باشد. متأسفانه شهریه 
مدارس غیردولتی هم بســیار باال است و در توان مالی 
خانواده من نیست اگرنه مایل بودم پسرم برای استفاده 

از کالس های فوق برنامه به این مدارس برود«.

امیر بی بی گل یکی دیگر از والدین نیز به خبرنگار 
هگمتانه می گوید: »ما در کوی شــهید بهشتی ساکن 
هســتیم اما پسرم را امســال در مدرسه ای غیردولتی 
واقع در محله کوچمشــکی ثبت نام کردم به این دلیل 
که مــن اصال از مدارس دولتــی رضایت ندارم چراکه 
سال های گذشته پســرم در مدرسه دولتی باالی شهر 
درس می خواند اما متأسفانه جمعیت به قدری زیاد بود 
که امکان رســیدگی درست و حسابی به دانش آموزان 
وجود نداشــت و پســر من به دلیل وضعیت بســیار 
نامناسب ســرویس های بهداشتی مدتی مریض بود به 
همین دلیل تصمیم گرفتم فرزندم در مدرسه ای درس 
بخواند که تعداد مناسب باشد تا امکان رسیدگی بهتر 
هم فراهم شود و من حاضرم به جای 200هزار تومان 
تا 3 میلیون تومان هزینه کنم و گرسنگی را هم تحمل 
کنم اما پســرم در یک جای خــوب درس بخواند! در 
کل مدارس دولتی با غیردولتی در همه زمینه ها بسیار 
متفاوت اســت هم از نظر موارد بهداشــتی و امکانات 
آموزشــی و کالس های فوق برنامه، اردوها، کتاب هایی 
کــه معرفی می شــود هــم از نظر میــزان جمعیت و 
همچنین سطح علمی معلمان و... من تنها در صورتی 
حاضر می شوم که فرزندم را در محدوده محل زندگی 

خودم ثبت نام کنم که امکانات الزم را 
داشته باشد، نظارت وجود داشته باشد، 
تعداد دانش آمــوزان در کالس معقول 

باشد و به خوبی رسیدگی شود«.
یکی دیگر از مادران نیز که فرزندش 
در مدرســه ای در حاشــیه شهر درس 
می خوانــد اظهــار کــرد: »دختر من 
دانش آموز ممتاز مدرســه شان است و 
هوش بســیار باالیی دارد به طوری که 
بارها معلمان و آشنایان ما گفته اند که 
او را در مدرسه های باالی شهر ثبت نام 
کنم چون حیف اســت و اســتعدادش 
از بین مــی رود من کــه توانایی مالی 
مدرســه های غیرانتفاعــی را نــدارم با 
معرفی دوستانم به چند مدرسه دولتی 
باالی شــهر مراجعه کردم که به محض 
شــنیدن محل ســکونتمان به ما پاسخ 
منفی دادند و گفتند یــا باید فرهنگی 
باشــیم و یا خانه مان در آن محل باشد 
در صورتی که تعدادی از همکالسی های 
سال قبل دخترم در آن مدرسه ها ثبت 
نام کرده اند! پــس آنها چگونه موفق به 

این کار شــده اند؟حتی معدل آنها از دختر من خیلی 
کمتر اســت! البته گفته می شود که آنها یا آشنا دارند 
و یــا پول بیشــتری برای کمک به مدرســه پرداخت 
کرده انــد هر چند که کمک به مدرســه هم در موقع 
ثبت نام هم در طول ســال بسیاری از پدرو مادرها را 
آزار می دهد و انگار شرایط مردم باال و پایین شهر برای 

آنها تفاوتی ندارد«.

حال  در  معلمان  توانمندســازی  پورداود:   *
انجام است

مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان همــدان نیز 
در گفتگــو با خبرنــگار هگمتانه اظهار کــرد: یکی از 
رویکردهــای دســتگاه تعلیم وتربیت کشــور با توجه 
به ســند تحول بنیادیــن آموزش و پــرورش، ایجاد 
فرصت های برابر آموزشــی است به این معنی که تمام 

نقاط شهر از عدالت آموزشی منتفع شوند.
محمد پورداود خاطرنشــان کرد: عدالت آموزشــی 
باید در همــه زمینه ها اعم از آموزشــی، پرورشــی، 
تجهیزات، فضای آموزشی و... محقق شود متأسفانه در 
گذشــته در خصوص ساخت و ساز مدارس در همدان 
کوتاهی هایی صورت گرفته بود اما در ســال های اخیر 
ما در اداره کل آموزش و پــرورش رویکردی را دنبال 
می کنیم که در مرکز شهر همدان این ساخت و سازها 
شــکل بگیرد چراکه تعداد مدارس فرسوده در استان 

همدان بســیار زیاد اســت که با هماهنگی و همکاری 
ارگان هــای مختلف و بهره گیری از ظرفیت خیران در 

حال ساماندهی این مدارس هستیم.
وی تصریح کــرد: یکی از رویکردهــای اصلی که 
وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان به صورت جدی به آن اهتمام دارند؛ توجه به 

مناطق حاشیه ای، کمتربرخوردار است.
وی ادامــه داد: امســال اعتبارات ملی و اســتانی 
بســیار خوبی برای تجهیز و تقویت مدارس حاشــیه 
شــهر و یا کمتر برخوردار دریافت کرده ایم همچنین 
توانمندســازی معلمان از طریق دوره های آموزشــی 
ضمن خدمت نیز در دســتور کار است ضمن اینکه از 
مؤلفان کتاب های درسی برای حضور در همدان دعوت 
کنیم و دوره های تقویت مهارت های حرفه ای معلمان 
را نیز داشته باشــیم تا معلمان ما تجهیزتر و به روزتر 

شوند.
وی افــزود: البته معلمان مــا همگی اهل مطالعه و 
پژوهش هســتند و خود در این زمینه بســیار تالش 
می کنند اما آنچه که از طرف وزارت آموزش و پرورش 
باید برای معلمان درنظر گرفته شــود در دســتور کار 
قرار دارد و امســال تابســتان نیز تقویــت گروه های 

آموزشــی مختلف در حال انجام است ضمن اینکه ما 
تــالش می کنیم تا بین مراکز برنامه ریزی درســی که 
در وزارتخانه مستقر هستند و معلمان به عنوان سطح 
عملیاتــی در کالس درس پیوند برقرار کنیم و بتوانیم 

مهارت های آموزشی و پرورشی را تقویت کنیم.
پورداود نوید داد: صراحتا اعالم می کنم که خانواده ها 
نگران نباشــند چراکه تمامی معلمان ما سواد علمی و 
دانشــگاهی دارند و از مهارت های آموزشی و پرورشی 
برخوردارند اما معلمانی که پیشکسوت هستند و سابقه 
باالتری دارند بر اســاس فــرم امتیازبندی و یک آموز، 
این اختیار را دارند که جایگاه خود را مشــخص کنند 
بنابرایــن آمــوزش و پرورش نمی تواند بــه هیچ وجه 

مدرسه خاصی را به این معلمان تحمیل کند.
وی با تأکید بر به روز بودن دانش معلمان اســتان، 
اذعان کــرد: همچنیــن دوره های تقویتــی نیز ویژه 
دانش آموزان محروم برگزار می شــود که بدون دریافت 
کوچکتریــن هزینه ای بــرای پذیرش در رشــته های 

مناسب دانشگاهی به آنها کمک می شود.
مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان همدان در 
خصوص معضل اجاره نامه هــای صوری نیز گفت: در 
جلسه خردادماه شورای آموزش و پرورش که با حضور 
رئیس مشاوران امالک استان برگزار شد سعی کردیم 
تا این موضوع را مدیریت کنیم به این صورت که باید 
قول نامه ها از ســوی مدیرکل امور مالیاتی و همچنین 

مسؤول مشاورین امالک تأیید شود.
وی ادامه داد: یــک دل نگرانی در خانواده ها وجود 
دارد و این موضوع باعث می شود تا همه از اطراف شهر 
به مراکز باالی شهر و یا مرکز شهر تمایل داشته باشند 
در صورتی که طبق قانون هر دانش آموزی موظف است 
در نزدیکترین مرکز محــل زندگی خود تحصیل کند 
که بســیار منطقی اســت و دل نگرانی های خانواده ها 
نیز با برنامه هــای تقویتی ویژه معلمان و دانش آموزان 
که در حال انجام اســت، رفته رفته حل خواهد شــد 
بنابراین این امکان پذیر نیســت که تمام دانش آموزان 
اطراف شهر به مراکز داخل شهر برای تحصیل مراجعه 

کنند چراکه با تراکم دانش آموزان روبه رو می شویم.
پورداود در خصوص بیشترین شکایات مطرح شده 
از ســوی خانواده ها نیز اظهار کرد: یکی از مواردی که 
والدین نسبت به آن گله مندند این است که در برخی 
مدارس و به ندرت، عالوه بر وجه کتاب و بیمه، مبالغی 
نیز تحت عنوان کمک به مدرســه دریافت می شود که 
باید به خانواده هــا این اطمینان را داد که ما به همراه 
تیم بازرسی اداره کل به صورت مداوم نظارت داریم و 
به محض مشــاهده برخورد الزم صورت می گیرد البته 
به استثنای مدارس خاص همچون شاهد و تیزهوشان 

که شــهریه مصوب دارند هرچند که برای این مدارس 
نیز تخفیف هایی درنظر گرفته شــده است ضمن اینکه 
خانواده هایی هســتند که خود در طول سال تحصیلی 
برای کمک به مدرســه تمایل دارند و ما منعی در این 

مورد نداریم.

* رضیان: چشم و هم چشمی والدین به نشان 
سازی برخی مدارس کمک می کند

فرشته رضیان، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل 
آموزش و پرورش نیز در خصوص عدالت آموزشــی و 
تنوع در کیفیت مدارس، به خبرنگار هگمتانه می گوید: 
همه خانواده ها ایــن دغدغه را دارند که برای فرزندان 
خــود یک مدرســه خوب و مناســب را بــا توجه به 
مالک های خاص خودشــان اعم از جنبه های تربیتی، 
آموزشی، امکانات رفاهی و... پیدا کنند که این دغدغه 

تا اندازه خاص خود مقدس، به جا و ستودنی است.
وی ادامه می دهد: اما وقتی در شــهر قدم می زنیم 
مدارس متنوعی را مشــاهده می کنیــم همانگونه که 
بانک های مختلفی نیز وجــود دارد در واقع این تنوع 
تا اندازه ای طبیعی اســت چرا که نگرش ها و انســانها 
متفاوت هســتند و تفاوت های فردی و مدیریتی وجود 
دارد و اگر بنا باشــد همه مدارس ما یک سبک و یک 
برنامــه را ارائه دهند ســالیق مختلــف را نمی توانند 

پوشش دهند.

وی خاطرنشــان کرد: اما وقتی بیشــتر ورود پیدا 
می کنیم مشاهده می کنیم که در برخی موارد احساس 
تبعیض هایی وجود دارد و برخی دانش آموزان از آنچه 
که باید بهره مند نمی شوند در صورتی که برخی دیگر 
بســیار بیشتر از آنچه که باید امکانات در اختیار دارند 
تا جایی که نمی توانند اســتفاده بهینه را داشته باشند 
بنابراین در اینجا ضرورت دارد که یک بازنگری صورت 

بگیرد.
وی بــا اشــاره به کمبود شــدید ســرانه مدارس 
دولتی افــزود: این کمبودهــا طبیعتا بــر امکانات و 
کیفیــت مدارس تأثیرگذار اســت و این مدارس چون 
هزینه ای دریافت نمی کنند طبیعتا نمی توانند خدمات 
خوبی نیز ارائه کنند که این مســاله یا باید به صورت 
درون ســازمانی و از طریق آموزش و پرورش حل شود 
یا اینکه این اختیار به مدیران توانمند داده شــود تا از 
فضای مدرسه برای استفاده های بهینه بهره مند شوند 
و بتواننــد درآمدزایی بکنند و این درآمد برای رشــد 

امکانات آموزشی و رفاهی مدرسه هزینه شود.
وی تصریــح کرد: همه شــهروندان یک جامعه در 
هر نقطه ای از شــهر که زندگــی می کنند باید بتوانند 
از امکانات بهینه بهره مند شــوند اما متأســفانه ما در 
مواردی شــاهد این تفاوت ها هســتیم 
از طــرف دیگــر نمی تــوان گفت که 
محدوده های جغرافیایی حذف شود چرا 
کــه در این صورت بســیاری از والدین 
تمایل دارند کــه فرزند خود را در یک 
مدرســه دولتی خاص ثبت نام کنند و 
این حجــم از تراکم دانش آموز در توان 

آن مدرسه نیست.
این کارشــناس آمــوزش و پرورش 
ادامــه داد: اگــر با بهره گیــری از توان 
معلمانــی که در برخــی مدارس خاص 
حضــور دارند و خانواده های بســیاری 
نیز طالب آنان هســتند بــرای معلمان 
ســایر مناطق دوره های آموزشی ضمن 
خدمت برگزار کنند این مشکل نیز حل 
خواهد شــد ضمن اینکه اطالع رسانی 
گســترده ای نیز انجام شود تا خانواده ها 
آگاه شــوند که فالن مدرسه در حاشیه 
شــهر دقیقا با بهره گیری از فالن روش 
مدرسه خاص اداره می شود و انجام این 
کارها ضروری است چرا که ما باید یک 

دلگرمی در وجود اولیاء ایجاد کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: گاهی اوقــات نیز خانواده ها 
درگیر مسائلی چون چشــم و هم چشمی می شوند و 
از این رو بر مدرســه ای خاص اصــرار می ورزند و آن 
مدرســه را تبدیل به یک شاخص می کنند در صورتی 
که شــاید معلمی مانور تبلیغاتی آنچنانی انجام نداده 
باشد اما کالس بســیار بهینه و خوبی داشته باشد که 
خانواده ها باید نســبت به این مهم نیز تفهیم شوند و 

فرهنگ سازی الزم صورت بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه عدالت آموزشــی باید دغدغه 
مســؤوالن نیز باشــد افزود: در مواردی ما مشــاهده 
می کنیــم که برخــی از دانش آموزان بــا وجود اینکه 
در بهتریــن مدارس و با عالی تریــن امکانات تحصیل 
می کنند اما از نظر آموزشی و تربیتی مشکالتی دارند! 
بنابرایــن ما ابتدا باید تفکر خانــواده را اصالح کنیم و 
ســریعا ابراز نکنیم که عدالت آموزشــی برقرار نشده 
اســت چرا که این مشکالت ابعاد بسیاری دارد به طور 
مثال بسیاری خانواده ها تصور می کنند تمام بار مسائل 
تربیتی و آموزشی بر دوش مدرسه است در صورتی که 

اصل و بنا نهاد خانواده است.

* ارتقا کیفیت مدارس دولتی؛ راهکار مقابله 
با رشد مدارس هیأت امنایی

رضیان در خصوص افزایش تعــداد مدارس هیأت 
امنایی در مناطق حاشــیه ای و پایین شــهر نیز گفت: 

اصل و محــور کار ما باید در مدارس دولتی باشــد و 
ســرمایه گذاری های ما نیز باید برای این مدارس باشد 
و در حقیقت بنا براین اســت تا آموزش در کشــور ما 
رایگان باشــد و همه شهروندان جامعه اسالمی بتوانند 
از حق تعلیم و تربیت بهره مند شــوند و مدارس هیأت 
امنایــی حتی اگر قارچ گونه نیز افزایش پیدا کنند اگر 
کیفیت مدارس دولتی باال باشد هیچ خانواده ای تمایل 
به ثبت نام در مدارس هیأت امنایی ندارد در واقع نباید 
عــدم ارائه خدمتی خاص در مدرســه دولتی، تبلیغی 
شود برای سایر مدارس خاص! بنابراین باید جلوی این 

کار گرفته شود.
وی در پایــان اظهار کــرد: به طور کلــی عدالت 
آموزشی در کشور ما نمره مناسبی نمی گیرد چرا که ما 
در جامعه اســالمی باید به ایده آل های خود نگاه کنیم 

در نتیجه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

* جمع بندی
طبق اصل 30 قانون اساســی جمهوری اســالمی 
ایران،» دولت موظف به تأمین رایگان وسایل آموزشی 
و پرورشــی مدارس دولتــی تا پایان دوره متوســطه 
اســت«، اما چندین سال اســت که به بهانه پرداخت 
نشدن سرانه دانش آموزی، والدین مجبورند مبالغی را 
تحت عنوان کمک به مدرســه پرداخــت کنند و این 
رویــه نه تنها هنگام ثبت نام، بلکه در طول ســال نیز 
تکرار می شــود بنابراین نظارت جدی تــر بر عملکرد 
برخی مدارس به ویژه در مناطق کمتربرخوردار توسط 

بازرسان آموزش و پرورش، ضرورت دارد.
از طــرف دیگــر با خصوصی ســازی مــدارس و 
راه اندازی انــواع مدارس غیردولتــی و همچنین افت 
کیفیــت مدارس دولتی، به جــرات می توان گفت که 
عدالت آموزشــی خدشه دار شــده است و فرصت های 
یادگیری برابر از بســیاری از دانش آموزان سلب شده 
اســت که در این زمینه به نظر می رسد بهترین راهکار 
ممکن، بازگشــت مدارس دولتی بــه گردونه رقابت با 
ســایر مدارس و ارتقای کیفیت آنها اســت چرا که در 
این صورت اســت که خانواده ها به محدوده بندی های 
جغرافیایــی نیز احترام خواهند گذاشــت و با رضایت 
کامــل فرزندان خــود را در نزدیک تریــن مرکز محل 

سکونت خود ثبت نام می کنند.
به عبارت دیگر درســت اســت که در طول زمان 
زیرســاخت های اولیه نامســاوی شــکل گرفته است 
و تحقق یک شــبه عدالت آموزشــی در ارائه خدمات 
باکیفیت آموزشی، پرورشی، تجهیزات و... میسر نیست 
امــا ما در نظام آمــوزش و پرورش بایــد به این عدم 
تقارن جهــت دهیم و آن را به ســمت توازن هدایت 
کنیم نه آنکه خواسته یا ناخواسته به این شرایط دامن 
بزنیم. مســؤوالن آموزش و پرورش نیز امیدوارند که با 
اجرای »ســند تحول بنیادین آمــوزش و پرورش« در 
برنامه ششم توسعه، گام های بزرگی در راستای تحقق 
عدالت آموزشی و از بین بردن شکاف و فاصله طبقاتی 

برداشته شود.

خبــر همدان
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استانداری واقع در ساختمان استانداری طبقه همکف  برگزار می شود.
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 ضمناً موسسات حسابرسی که داوطلب شرکت در انتخاب بازرس تعاونی هستند ميتوانند جهت ثبت نام تاپايان وقت اداری مورخ 98/5/20به دفترشرکت مراجعه نمايند.

حمید پور حسینی-رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی

سازمانآگهيهاي
روزنامههگمتانه

 09189020120
38254040 - 38282939 

hegmatan.request@gmail.com

www.hegmataneh-news. i r روابط عمومی

شرکت توزعی نیروی ربق 

ن  استان همدا
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ورزش

خبــر

مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

جایگاه قهرمانی بیلیارد
 مورد غفلت قرار گرفته است

هگمتانه، گــروه ورزش: مدیرکل ورزش و 
جوانان همدان گفت: نــگاه به ورزش بیلیارد 
نزد عموم ورزش دوستان نباید تفریح باشد و 
جایگاه قهرمانی و رقابتی این رشته به خوبی 

معرفی نشده است.
محسن جهانشیر در حاشــیه بازدید از برگزاری 
دور مقدماتی مســابقات رتبه بندی کشوری پاکت 
بیلیارد در رشته "ناین بال" به میزبانی همدان اظهار 
کرد: دیدگاه اغلب ورزش دوستان به بیلیارد رشته ای 

تفریحی است و در معرفی آن غافل هستیم.
وی بیان کرد: باید جنبه های ورزشــی بولینگ و 
بیلیارد فراتر از نگاه تفریحی به آن نزد مردم به خوبی 
شناخته شود و در کنار غنی سازی اوقات فراغت، به 

صورت حرفه ای ترویج یابد.
جهانشــیر افزود: بیلیارد ورزشی فکری و اصولی 
است و نیاز به مدیریت زمان و انرژی دارد که می تواند 
برای نوجوانان و جوانان بسیار مفید و سرگرم کننده 
باشد. وی با اشاره به استقبال بخش خصوصی از این 
ورزش گفت: بخش خصوصی در توسعه رشته های 
بولینگ و بیلیارد سرمایه گذاری بسیار خوبی داشته 
به طوری که امروزه مراکز دولتی توان رقابت با بخش 

خصوصی در این حوزه را ندارند.
دور مقدماتی مسابقات رتبه بندی کشوری پاکت 
بیلیارد در رشــته "ناین بال" هم اکنون به میزبانی 

همدان در جریان است.

آماده باش دوندگان نخبه 
همدانی برای آسیا 2020

و  هگمتانه، گروه ورزش: فدراســیون دو 
میدانی کشــور به منظور حضور قدرتمند در 
از 2 دونده  مسابقات قهرمانی آســیا 2020، 
همدانی برای شــرکت در اردوی آماده سازی 

تیم ملی دعوت کرد.
نخستین مرحله اردوی تدارکاتی با هدف آماده 
ســازی برای حضور در مســابقات قهرمانی جوانان 
آســیا در سال 2020 از نوزدهم ماه جاری با حضور 

برترین های کشور دایر می شود.
در بخــش بانوان زهرا بختیاری از همدان به این 
اردو دعوت شده است ضمن اینکه علیرضا بختیاری 
دیگر دونده موفق این استان در بخش پسران به این 

اردو فراخوانده شده است.
اردوی آماده ســازی بانوان از 19 تا 29 مردادماه 
امسال در تهران دایر می شــود و اردوی پسران نیز 
روز 19 تا 26 مردادماه سال جاری به میزبانی خرم 
آباد برگزار خواهد شد. زهرا بختیاری اواسط تیرماه 
گذشته در ماده پرتاب وزنه قهرمانی کشور به نشان 
طال دست یافت ضمن اینکه این ورزشکار همدانی در 

ماده پرتاب دیسک نیز سوم شده است.
علیرضا بختیاری دیگر دونده همدانی نیز اواخر 
ماه گذشته در رقابت های قهرمانی کشور جوانان به 

نقره ماده 10 کیلومتر پیاده روی دست یافته بود.

خبــر

قهرمانی مالیر در مسابقات 
هندبال نونهاالن استان همدان

هندبال  مسابقات  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
نونهاالن استان همدان با قهرمانی تیم مالیر 

به پایان رسید.
مسابقات هندبال قهرمانی نونهاالن استعدادهای 
برتر اســتان همــدان به همت هیــأت هندبال با 
همکاری مســؤول امور ورزش بانوان اداره ورزش و 
جوانان شهرستان مالیر و هیأت هندبال استان در 
سالن سه هزار نفری غدیر مجموعه ورزشی آزادی 

این شهرستان برگزار شد.
در پایان این رقابت ها تیم شهرســتان مالیر با 
غلبه بر حریفان هم اســتانی خود به مقام قهرمانی 
دســت یافت و تیم های نهاوند و همدان به ترتیب 

دوم و سوم شدند.

بوکسورهای همدانی 
برنزه شدند

هگمتانه، گروه ورزش: تیم منتخب بوکس 
همدان در رقابت های قهرمانی جوانان کشور 

به 2 نشان برنز دست یافت.
رقابت هــای بوکس قهرمانی جوانان کشــور به 
مناســبت ســالروز عملیات غرورآفرین مرصاد با 
حضور 300 ورزشکار از 31 استان در قالب 34 تیم 
به میزبانی ســالن ورزشی شهید بهشتی مجموعه 

ورزشی آزادی کرمانشاه برگزار شد.
در این دوره از مسابقات و در وزن 52 کیلوگرم 
آرش سیفی از همدان به نشــان برنز دست یافت 
و در وزن 81 کیلوگــرم نیز علــی بختیاری دیگر 

بوکسور همدانی به نشان برنز رسید.
نفرات برتر این مسابقات قرار است برای حضور 
در مســابقات قهرمانی جوانان آسیا به اردوی تیم 

ملی دعوت شوند.
بوکســورهای همدانی در شرایطی توانستند در 
رقابت های قهرمانی جوانان کشــور به 2 نشان برنز 
برسند که چند روز قبل سرپرست هیأت بوکس این 

استان استعفا داد.
حاشــیه های هیأت بوکس همدان تمامی ندارد 
و همین اتفاق ناخوشــایند در افت نشان آوری این 

رشته ورزشی تأثیرگذار شده است.
با این حال بوکســورهای جوان همدانی دست 
خالی بازنگشته اند و امید می رود با بازگشت آرامش 
و صلح در رینگ پرحاشــیه بوکس اســتان، بازهم 
شاهد هنرنمایی و درخشش در میادین ملی باشیم.

هماهنگی های برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در مالیر
هماهنگی  نشســت  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
همایــش پیاده روی خانوادگــی مالیر با حضور 
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان، نمایندگان 
مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی، رئیس 
هیأت ورزش های همگانی استان و فرماندار این 

شهرستان برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان در این خصوص 

گفــت: با پیگیری ها و درخواســتی کــه نمایندگان 
مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی داشته اند 
همایش بزرگ پیاده روی در این شهرســتان برگزار 

می شود.
جهانشیر افزود: این همایش 25 مردادماه همراه با 
پخش زنده در برنامه صبح و نشــاط شبکه سوم سیما 

در مالیر برگزار می شود.

جهانشــیر توســعه ورزش همگانــی، گنجاندن 
ورزش در ســبد خانوارهــا، تشــویق مــردم برای 
پرداختــن بــه ورزش و ایجــاد تحرک و شــور و 
نشــاط در بین شــهروندان را از اهــداف برگزاری 
این همایش برشــمرد و افــزود: در عین حال این 
همایش موجب رونق اقتصادی و گردشــگری مالیر 

شد. خواهد  نیز 

وی خواســتار کمــک و همراهی نهادهــا و ارگان 
هــا، بخش خصوصی و خیران، فعاالن رســانه و عموم 
مردم در برگزاری هر چه مطلوب تر این همایش شد و 
بیان کرد: مالیر به مدت حدود ســه ساعت به صورت 
زنده روی آنتن شبکه سراسری سوم سیما می رود که 
قابلیت هــا و ظرفیت های این شهرســتان باید به نحو 

شایسته معرفی و شناخته شود.

مربی جودو بانوان همدان:

بربط توانایی کسب نشان جهانی را دارد
بانوان  جودو  مربــی  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
افتخارآفرینی  از  فراتر  بربط  همدان گفت: مریم 
در قاره آسیا، توانمندی کسب نشان در مسابقات 

جهانی را هم دارد.
کبری کرمی اظهار کرد: مریم بربط حتی شایســته 
کسب نشان طالی آسیا بود و اگر از این استعداد برتر 
جودو بانوان حمایت شــود، به نشــان جهانی خواهد 

رسید.
وی اضافــه کرد: این بانوی جــودوکار اگر به لحاظ 
حمایتی توســط وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
قرار گیرد، حتی برای رســیدن به سهمیه المپیک هم 

توانایی دارد.
کرمی خاطرنشــان کرد: این جودوکار نخســتین 

بانوی نوجوان بود که در ســال 2016 به نشــان بین 
المللی رســید و در سال 2018 نیز 2 نشان فراملی را 

به ارمغان آورد.
نائب رئیس هیأت جودو همدان یادآور شــد: بربط 
در ســال 2017 میالدی به نشان نقره نوجوانان آسیا 
در کشــور هندوســتان دست یافت و امســال نیز در 
رقابت های جوانان بین هفت جودوکار اعزامی به نشان 

نقره قاره کهن رسید.
وی با اشاره به اینکه ارزش نشان بربط برای ما طال 
اســت، گفت: این بانوی جودوکار عالوه بر این افتخار، 
در تحصیــل و اخالق نیــز نمونه اســت و امیدواریم 
فدراســیون جودو و وزارت ورزش به لحاظ ورزشی و 
تحصیلی وی را حمایت کنند تا بتواند همچنان در این 

مسیر موفقیت و قهرمانی نیز گام بردارد.
کرمی با قدردانی از حمایت های جهانشیر مدیرکل 
دســتگاه ورزش همــدان گفــت: بربــط در صورت 

حمایت های الزم توانایی کسب نشان جهانی را دارد.
مریم بربــط بانوی جــودوکار همدانــی چند روز 
گذشــته با کسب نشــان نقره قهرمانی جوانان آسیا و 

اقیانوسیه، تاریخ ساز شد.
این بانوی افتخارآفرین وزن منفی 70 کیلوگرم تیم 
ملی کشورمان با کسب نقره رقابت های قهرمانی آسیا 
و اقیانوسیه 2019، اولین بانوی جودوکار ایرانی است 
که در رقابت های جوانان به نشان نقره رسید. بربط در 
این وزن تاریخ ســازی کرد و اولین بانوی فینالیســت 

تاریخ جودوی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا شد.

دعوت از دو کبدی کار کبودراهنگی به اردوی تیم ملی
کار  کبــدی  دو  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
کبودراهنگی به نهمیــن اردوی تیم ملی جوانان 

ایران دعوت شدند.
نهمین اردوی تیم ملــی کبدی جوانان از امروز 12 
لغایــت 20 مرداد ماه به مــدت 9روز در اردبیل برگزار 

می شود.
جواد موسوی نسب اسامی 18 بازیکن جهت شرکت 
در تمرینات تیم ملی را اعــالم کرد که در این بین نام 
میالد جباری و محمدرضا کبودراهنگی از استان همدان 

به چشم می خورد.
الزم به ذکر اســت پذیرش نفرات دعوت شده عصر 
روز جمعه 11 مرداد ماه در مجموعه بعثت تهران انجام 
می شــود و نفرات دعوت شــده می بایســت خود را به 

سرپرست تیم ملی معرفی نمایند.
صبح امروز در آکادمی ملی المپیک انجام می شود.تست آمادگی جسمانی ملی پوشان جوان کشورمان 

راهیابی 9 بانوی بدمینتون باز نهاوندی
 به مسابقات کشوری

هگمتانــه، گــروه ورزش: مدیر ورزش و 
جوانان شهرستان نهاوند از راهیابی 9 بانوی 
کشوری  مسابقات  به  نهاوندی  باز  بدمینتون 
استعدادهای برتر و المپیاد ورزشی خبر داد.

مهرداد ســعدی نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: 
خوشبختانه در حال حاضر تمامی هیأت های ورزشی 
شهرستان نهاوند با همکاری اداره کل ورزش و جوانان 
و هیأت های ورزشی استان در حال برگزاری مسابقات 

مختلف در تمامی سطوح و رده های سنی هستند.
وی بــا بیان اینکه شهرســتان نهاوند شــرایط و 
آمادگی میزبانی تمامی مســابقات اســتانی را دارد، 
گفت: امیدواریم بتوانیم شرایط برگزاری مسابقات را 

آنچنان که شایسته است فراهم کنیم.
مدیر ورزش و جوانان نهاوند با اشــاره به برگزاری 
مســابقات اســتانی بدمینتــون در رده نونهاالن و 

نوجوانان، گفت: در این مســابقات کــه به میزبانی 
همدان در ســالن حجاب برگزار شد 24 بدمینتون 
باز دختر حضور داشــتند که در پایان 16 نفر جهت 

حضور در مسابقات کشور انتخاب شدند.
وی افزود: خوشــبختانه بــا فعالیت های هیأت 
بدمینتــون شهرســتان نهاوند بــا مربیگری مریم 
رســالتی نهاوند موفق به کســب 9 سهمیه حضور 

شده است.
مدیر ورزش و جوانان نهاونــد، تصریح کرد: تیم 
نوجوانان اســتان همدان با حضــور بدمینتون بازان 
دختر نهاوند جهت حضور در مســابقات کشوری به 
میزبانی خراسان رضوی شهر مشــهد 15 مردادماه 
اعزام می شوند و جهت مســابقات استعداد های برتر 
کشور نیز در شهریورماه سال جاری به استان قزوین 

اعزام خواهند شد.

قضاوت داوران همدانی 
در مقدماتی فوتبال نوجوانان آسیا

کنفدراســیون  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
برای قضاوت  را  فوتبال آسیا داوران همدانی 
فوتبال  مقدماتــی  مرحله  رقابت هــای  در 

نوجوانان آسیا انتخاب کرد.
بازی هــای مرحله مقدماتی گــروه ای نوجوانان 
آســیا از 27 تا 31 شــهریورماه امسال به میزبانی 
دوحه در شــهر قطر در حالی برگزار می شــود که 
پیام حیدری قضاوت این مسابقات را برعهده دارد.
همچنیــن دیدارهای گروه جــی از 23 تا 30 
شــهریورماه ســال جاری در جاکارتــای اندونزی 
برگزار می شود و بیژن حیدری دیگر داور همدانی 
بــه قضــاوت در ایــن دوره از مســابقات خواهد 

پرداخت.
تیم ملی فوتبال نوجوانان کشــورمان در گروه 
سی این دوره از مســابقات با تیم های افغانستان، 

فلســطین و مالدیو هم گروه است و این رقابت ها 
از 27 تا 31 شــهریورماه امسال به میزبانی همدان 

برگزار می شود.
بیژن حیــدری و پیام حیدری هــم اکنون در 
فهرست داوران بین المللی فوتبال فیفا قرار دارند.

هر 2 داور ســال قبل میالدی نیز جزو داوران 
بین المللــی بودند و قضاوت هــای مختلفی را در 

رقابت های مختلف انجام دادند.
از ســال 2016 میالدی تاکنــون پیام حیدری 
و بیژن حیــدری در فهرســت داوران بین المللی 

فوتبال کشور قرار دارند.
همدان از جایــگاه ارزنده ای بــه لحاظ داوری 
در تاریخ فوتبال کشــور برخوردار است و در حال 
حاضــر 80 داور همدانی در عرصه های ملی و بین 

المللی فوتبال قضاوت می کنند.
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   شرکت تعاونی مسـکن کارکنان استـانداری همـدان
  جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونی مسکن استانداری همدان رأس ساعت 17روز يکشنبه مورخ 1398/5/27 در محل نمازخانه 

استانداری واقع در ساختمان استانداری طبقه همکف  برگزار می شود.
بدينوسيله از کليه اعضاء )صاحبان سهام( دعوت بعمل می آيد در موعد مقرر در مجمع فوق حضور بهم رسانيده و يا وکالی خود را کتباً  معرفی نمايند. ضمناً از کليه 
اعضاء محترم که تمايل به حضوردرترکيب هيئت مديره و بازرس را دارند درخواســت می شــود مدارک خود را حداکثر تا 10 روز پس از انتشــار آگهی به  دفتر شرکت 

واقع در ساختمان استانداری طبقه زيرين تحويل نمايند.
دستور جلسه:

1- گزارش کتبی هيئت مديره و بازرس در مورد عملکرد سال 1397.               5-  تعيين و تصويب حق الزحمه مدير عامل و مديران
2- طرح و تصويب صورت های مالی سال1397.                                         6- طرح و تصويب پاداش ساليانه هيئت مديره                                             

3- تصويب بودجه و تعيين خط مشی شرکت در سال 1398.                         7-  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره
4-  طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاء                                              8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعيين حق الزحمه بازرس.

 ضمناً موسسات حسابرسی که داوطلب شرکت در انتخاب بازرس تعاونی هستند ميتوانند جهت ثبت نام تاپايان وقت اداری مورخ 98/5/20به دفترشرکت مراجعه نمايند.
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شرکت توزعی نیروی ربق 

ن  استان همدا

7 شنـبــــه 12 مــردادماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4312

خبــر

کاغذ هایی که قابل 
بازیافت نیست

هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: 
کاغذهایی که مصرف بهداشتی دارند:
مثل دســتمال کاغذی استفاده شده.
این گونه کاغذهاممکن است به میکروب 
آغشته باشندبنابراین سالمت افرادی راکه 
درفرایندبازیافــت نقش دارندبه  خطرمی 
انــدازد. همچنیــن باعث انشــارآلودگی 

می شوند.
بعضی ازکاغذهای رنگی:

کاغذازبین  بازیافــت  ازمراحــل  یکی 
بردن رنگ جوهراســت.ازبین بردن رنگ 
کاغذهای رنگی دشواراســت به خصوص 
اگرازرنگ هــای تیــره یاپررنگ)مثل آبی 
پررنگ(باشند.ازبین بردن رنگ کاغذ های 
که رنگ های درخشان دارندنیزدشواراست.

پالســتیکی  پوشــش  که  کاغذهایی 
دارند:

یالیوان  مثل قوطی شــیر،آب میــوه 
پوشــش  دارجداکردن  پوشــش  کاغذی 
نیســت. ازکاغذکارآســانی  پالســتیکی 
بنابرایــن این گونــه کاغذهاقابل بازیافت 

نیستند.
کاغذهایــی که در انتهــای عمر مفید 

خود هستند.
کاغذهــا را معموال تاچنــد بار )حدود 
5مرتبه، برحســب نوع کاغــذ( می توان 
بازیافــت کرد.چون رشــته های ســلولز 
در هــر بــار بازیافــت، کوتــاه وکوتــاه 
دیگربــرای  کــه  ترمــی شــوندتاجایی 
تولیــد کاغذمناســب نخواهندبود.بعضی 
ازکارتن های تخم مرغ را)نه همه ی آن هارا(

ازکاغذهای بازیافتی ای درست می کنندکه 
نوع  عمرمفیدخودهســتند.این  درانتهای 

کاغذهاومقواهاقابل بازیافت نیستند.
سایرکاغذها.

نوشــته  که  وکاغذ های  کاغذکاربــن 
زیرخودمنتقــل  کاغذهــای  هارابــه 
دفترچــه  کاغذ هــای  می کنند)مثــل 
دســتگاه های  بیمه(،کاغذحرارتی)مثــل 
صندوق(کاغذپشــت  خودپردازوفیــش 
داروکاغذروغنی)کاغذقنــادی  چســب 

وآشپزی(قابل بازیافت نیستند.
کاغذهای قابل بازیافت

بــا اینکه کاغذ و محصوالت کاغذی به 
سادگی قابل بازیابی هستند اما همچنان 
بزرگترین بخش هر ســطل آشغالی را به 
خــود اختصاص می دهنــد. کاغذ و مقوا 
حدود 40 درصد جریان زباله هر شــهری 

هستند.
چه نوعی کاغــذی قابل بازیافت 

است؟
مقــواو مــواد مقوایی شــامل بســته 
بندی های مواد غذایی خشک، قوطی های 
 ( باکیفیت تر  و کاغذهای  کاغذی.روزنامه 
مثل دفترچه ها، کاغذ کپی، ســربرگ ها 
و پاکتهــا ( همه قابل بازیافت هســتند. 
انــواع متفاوت کاغذ مثــل کاغذ روزنامه 
یا کاغذ سفید مرغوب در ستونهای مجزا 
دسته بندی می شوند چون روش فرآیند 
متفاوتی دارند. مرکز بازیافت تقریبا همه 
چیزهای کاغذی را که پوشش پالستیکی 
نداشته باشند، با جوهر چاپ نشده باشند 
یا خاکــی و آلوده به مواد غذایی نشــده 

باشند، بازیافت می کند.
گالینگور.چعبه های  جلد  با  کتاب های 
پیتــزا وهــم چنیــن ســایر جعبه های 
نگهداری مــواد غذایی که به مواد غذایی 
آغشــته شده اند. دســتمال و حوله های 
کاغذی و...بــه دلیل آلودگی غیر قابل باز 

یافت هستند.
برای بازیافت کاغــذ، آن را به قطعات 
کوچــک ریــز کــرده و بــا آب مخلوط 
می کنند. بعد آن قدر هم می زنند تا خمیر 
کاغذ به دســت می آید سپس آن را روی 
صفحه ای می ریزند تا بیشــتر آبش بخار 
شــود. در آخر چوب یا الیاف کاغذ باقی 
می ماند و بین غلتک ها فشرده و آبگیری 
می شود. این ماده بعد، با خشک کن بخار، 
خشک می شــود. محصول به دست آمده 

کاغذ بازیافتی است.
سالمت نیوز

 گزارش می دهد:

مدیریت جامع پسماند 
در گرو افزایش مشارکت شهروندان

هگمتانه، گــروه فرهنگ شــهروندی - زهرا 
ذوالفقاری: شــهروندان همدانــی روزانه 420 تن 
زباله تولیــد می کنند که برای مدیریت، جمع آوری 
و تفکیک زباله ها 3 میلیارد تومان هزینه می شود، 
کافی اســت فقط یک روز زباله های شهر همدان 
با تأخیر جمع آوری شــود، تازه شهروندان متوجه 
می شوند که باید کمتر زباله تولید یا زباله ها را برای 

جلوگیری از آلودگی تفکیک کنند.
با فرا رسیدن فصل تابستان و اوج گرفتن گرما، میزان 
تولید زباله با توجه به آمد و شــد شــهروندان همدانی به 
بوستان ها و حتی در منازل رو به فزونی می گذارد، زباله ای 
که امروزه از آن به عنوان طالی کثیف یاد می شــود، اگر 
مدیریت و کنترل نشــود می تواند منبع ایجاد بیماری ها و 
امراض مختلف باشد، از همین رو مدیریت شهری همدان 
بــا به کار گرفتن روزانه 800 نیروی خدماتی برای رفت و 
روب، جمع آوری زباله ها، و نظافت شهر سعی در تمیز نگه 

داشتن شهر گردشگری همدان دارد.
همدان که یکی از خوش  آب و هوا ترین شهرهای کشور 
محسوب می شود و دارای جاذبه های فراوان برای گردشگران 
است، در فصل تابســتان با سرازیر شدن مسافران به شهر 
مواجه می شود و همین موضوع نه تنها در میزان تولید زباله 
تأثیر گذار اســت، بلکه اهمیت تمیزی شــهر را دو چندان 
می کند، و اینجاست که نقش شهروندان در تولید زباله کم تر 

و تفکیک زباله و مدیریت پسماند آشکار می شود.
* هر یک از شهروندان همدانی، نقش مؤثری را 
در تولید زباله، کاهش آن و تفکیک زباله و پسماند 
دارند، از ســویی دیگر مدیریت شــهری همدان 
سیاست های تشــویقی مختلفی را برای تفکیک 
زباله اجرا می کند و ســعی بر این دارد تا فرهنگ 

تفکیک زباله را بین شهروندان نهادینه کند.
این روزها شاهد برگزاری جشن های مختلف در مناطق 
مختلف شهر همدان در خصوص مدیریت پسماند و اهمیت 
تفکیک زباله هستیم که با استقبال شهروندان همدانی نیز 

مواجه شده است.
طرح تفکیک زباله  تر و خشک از مبدأ یکی از اصلی ترین 
حلقه های زنجیر بازیافت و بهره برداری از زباله اســت که 
اگرچه برنامه ریزی برای اجرای این طرح از سال های پیش 
مورد نظر بوده اما اجرایی شــدن آن اخیرا به طور جدی 
مورد توجه قرار گرفته اســت و امکانــات الزم برای انجام 
آن تا حدی فراهم شده است. اما نکته مهم در این زمینه 
آموزش خانواده ها بــرای انجام این تفکیک قبل از بیرون 

گذاشتن زباله هاست.
جمع آوری و مدیریت پسماند نیازمند فرهنگ سازی 
و اطالع رســانی مناسب است تا شهروندان آگاه شوند که 
چگونه زباله خود را تولید و تفکیک کنند. مقداری هزینه 
برای تفکیک زباله از مبدا از سوی مسؤوالن مربوطه الزم 

و ضروری است.
*اهمیت تفکیک پسماند ها از مبداء

از دویست سال گذشــته تا امروز جمعیت شهرنشین 
در جهان به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است که 
توسعه شهرنشــینی یکی از عوامل تهدید کننده محیط 
زیست و مصرف بی رویه منابع است. در این میان شرایط 
شهرهای کشورهای در حال توســعه را به دلیل اینکه با 
سرعت بیشتر و مقیاس بزرگ تر توسعه می یابند، می توان 
از نظر زیست محیطی آسیب پذیر تر قلمداد کرد. بنابراین 
کشــورهای در حال توســعه هم اکنون تا 5 درصد سرانه 
تولید ناخالص ملی خود را برای خدمات مدیریت پسماند 

شــهری هزینه می کنند و ســاالنه میلیون ها تن زباله در 
کشورها تولید و از چرخه بازیافت خارج می شود.

بازیافــت از ارکان زنجیــره مدیریت مــواد زائد جامد 
محسوب می شود که می تواند در قسمت های مبدأ، میانه 
)ایستگاه های انتقال( و مقصد صورت گیرد بنابراین بهترین 

و آرمانی ترین شکل بازیافت، تفکیک از مبدأ است.
*مهم تریــن اهــداف اجرای طــرح تفکیک 

پسماند های شهری
افزایش درجه خلوص زباله و تولید کمپوست مرغوب تر، 
استفاده از زباله های خشک ارزشمند، پایین آوردن میزان 
دفن زباله، باال بردن کیفیت و بهره وری در موارد زیســت 
محیطی، بهداشــتی، اقتصادی و حفظ منابــع و انرژی، 
صرفه جویی در هزینه های جمع آوری و حمل و نقل زباله، 
کمک به اقتصاد کالن کشور و در   نهایت زمینه های اشتغال 

و جذب سرمایه های بخش خصوصی است.
از راهکارهای پیشــنهادی در ایــن زمینه می توان به 
کاهش پســماند، افزایش جلب مشارکت مردمی، افزایش 
انگیزه ارگان های اجتماعی، بهره مندی از ابزارهای قانونی 
و مقررات، اجــرای دقیق یا اختیارات اجرای متناســب، 
بهره منــدی از تجهیــزات و امکانات و فنــاوری کافی و 
ارائه برنامه های آموزشــی تخصصــی و عمومی و افزایش 
آگاهی های عمومی از طریق رســانه ها و غیره اشاره کرد 
که تالش ارگان های اجرایی )شهرداری، سازمان مدیریت 

پسماند( برای دست یابی به این امر است.
*بازیافت به طور کلی به معنی استفاده از مواد 
مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد   همان کاال 
یا کاالی قابل استفاده دیگر است.  بازیافت از  هدر 
رفتن منابع سودمند و سرمایه های ملی جلوگیری 
می کند و مصرف مواد خام و مصرف انرژی را کاهش 

می دهد.
با این کار، تولید گازهای گلخانه ای نیز کاهش می یابد. 
بازیافت مهم ترین مفهوم در مدیریت پســماند است. در 
تعریفی دیگر می  توان گفت بازیافت عبارت است از فرآیند 
پردازش مواد مصرف شــده به محصوالت و مواد تازه به 
منظور جلوگیــری از هدر رفتن مواد ســودمند بالقوه، 
کاهش مصرف مــواد خام، کاهش مصرف انرژی، کاهش 
آلودگی هوای حاصل از ســوختن مواد و آلودگی آب  ها 
حاصل از تدفین زباله  ها در خاک به وسیله  کاهش مقدار 
معمول زباله  ها و کم کردن نشــر گازهای گلخانه  ای در 

مقایسه با تولید خالص.
*توجه خاص به ترکیب زباله های شهری کشور 
مــا که 70 درصد آن قابل تبدیل به کمپوســت و 
20 درصد قابل بازیافت اســت نکته مهمی است 
که با انجام بازیافت از مبدأ تولید، در بســیاری از 
هزینه های دفن و جمــع آوری که پرهزینه ترین 
خدمات مدیریت مواد زائد جامد است صرفه جویی 
خواهد شد. گفته می شود با انجام بازیافت از مبدأ 
50 درصد از هزینه های جمــع آوری و حدود 90 

درصد هزینه های دفن کاهش خواهد یافت.
موارد دیگــری که باید در بازیافت زباله های کشــور 
مد نظر قرار گیرد عبارت اســت از توجه به اســتفاده از 
تجربه های سازمان های مردم نهاد برای مشارکت مردمی 
و برنامه های منسجم برای انجمن های غیر دولتی شهر در 
بازیافت از مبدأ که در توسعه برنامه های بازیافت از مبدأ 

مؤثر خواهد بود.
*چگونه و چه موادی را می توان بازیافت کرد

در گام اول برای بازیافت زباله ها با توجه به آموزش های 

داده شــده به شهروندان و ســایر تولیدکنندگان پسماند 
شهری، پسماند ها به دو جزء  تر و خشک تفکیک می شود. 
مــواد قابل تجزیه مثل پســماند های آشــپزخانه و مواد 
غذایی تر را از سایر زباله ها جدا کرده و سعی شود فقط این 
مواد را در کیســه ریخته و به مأموران جمع آوری تحویل 
داده شود. این مواد را به نوعی کود به نام کمپوست تبدیل 
می کنند و برای اصالح خاک و جبران مواد غذایی از دست 
رفته از آن استفاده می کنند و در مرحله بعد باید مواد قابل 
بازیافت را از زباله ها جدا کنیم. شیشه، کاغذ، پالستیک و 

انواع فلزات از بهترین مواد برای بازیافت هستند.
منشــأ مواد بازیافتی یا به عبارتی بازیافتنی ها، بیشتر، 
منازل مسکونی و صنایع هستند. برای آسان تر کردن امر 
بازیافت معموالً  دو نوع جداســازی مواد صورت می گیرد 
که »تفکیک در مبــدأ« و »تفکیک در مقصد« نام دارند. 
تفکیک در مبدأ در شهر و خیابان ها و فروشگاه ها از طریق 
سبد ها و سطل های جداسازی مواد انجام می شود ولی برای 
تفکیک در مقصد مکان ویژه ای به نام مرکز بازیافت مواد 
در نظر گرفته شده است. مرکز بازیافت مواد بازیافتی و غیر 

قابل بازیابی دسته بندی می شوند.
تفکیک پسماند ها به دو دســته  تر و خشک در مبداء 
تولید، از آلودگی ناشی از مخلوط شدن و فعل و انفعاالت 
شــیمیایی و تولید شیرابه پیشــگیری می کند و تبدیل 
مــواد به محصوالت جدید و قابل اســتفاده را در بر دارد. 
پسماندهای خشک به ویژه کاغذ، مقوا، پالستیک، فلزات و 
شیشه از ارزش اقتصادی و زیست محیطی برخوردار بوده 
و در صورت تفکیک، پسماند ها قابل بازیافت در واحد ها و 
کارخانجات بازیافت به محصوالتی با کاربردهای مشابه یا 
جدید تبدیل می شوند تا از اتالف منابع و سرمایه های ملی 

جلوگیری به عمل آید.
*معاون خدمات شهری شهردار همدان: روزانه 

420 تن زباله در همدان تولید می شود
معاون خدمات شــهری شهردار همدان در گفت وگو با 
خبرنگار هگمتانه، با اشــاره به اینکه سرانه تولید زباله در 
کشور دو کیلو و 780 گرم و این آمار برای همدانی ها  810 
گرم است،  افزود: نیاز است با ایجاد همکاری و هماهنگی 
بین شهروندان و شــهرداری، کاهش تولید زباله را داشته 

باشیم و کاهش زباله تولیدی در دستور کار قرار گیرد.
وحید علی ضمیر تصریح کرد: جمع آوری زباله شــهر 
همدان به صورت مکانیزه و با 50 دستگاه پرس زباله انجام 
می شــود و 800 نفر کار رفت و روب و جمع آوری زباله را 

انجام می دهند.
وی ادامه داد: ایده آل این است که بتوانیم زباله ها را یک 
روز در میــان جمع آوری کنیم اما درحال حاضر زباله ها از 

ساعت 21 شب تا 6 صبح از شهر جمع آوری می شود.
*علی ضمیر به تقسیم بندی زباله ها به دو بخش 
زباله های تر و خشک اشاره کرد و گفت: 78 درصد 
زباله ها  تر و 22 درصد آنها خشک است که 20 درصد 
زباله خشک توسط پیمانکاران در مناطق چهارگانه 
شــهرداری تفکیک و جداسازی می شود که کمک 

شایانی در تفکیک زباله است.
معاون خدمات شهری شهردار همدان در مورد زباله های 
عفونی، تصریح کرد: در حال حاضر در شهر همدان روزانه 
حــدود 6 تن زباله بیمارســتانی تولید می شــود که این 
پســماندها به طور مستقیم از مراکز تولید توسط ماشین 
آالت ویژه زباله بــه محل دفن منتقل و در بخش مجزا و 
کنترل شــده ای از محل دفن بهداشتی زباله با استفاده از 
آهک هیدراته به روش ترانشه ای با رعایت ضوابط بهداشتی 

و زیست محیطی دفن می شوند.
وی درباره پسماندهای عمرانی و ساختمانی نیز گفت: 
بــا توجه به تولید بیــش از 1000 تن نخالــه و ضایعات 
ســاختمانی در شهر، لزوم ساماندهی این پسماندها بیش 

از گذشته نمایان است.
وی اضافه کرد: این عملیات در دومحور مراقبت از عدم 
تخلیه و راهنمایی و هدایت به منظور دفع صحیح خاک و 
ضایعات ساختمانی در شهر و دفع صحیح خاک و ضایعات 

ساختمانی با استفاده از بخش خصوصی صورت می گیرد.
علی ضمیر با اشــاره به فعال بودن شبانه روزی سایت 
دفن زباله شهرداری همدان هم بیان کرد: سایت دفن زباله 
دارای یک ایستگاه موقت و یک ایستگاه دائم است که 14 
کیلومتر از شهر فاصله دارد و به منظور جمع آوری زباله ها 
با ســرعت بیشتر و مدت زمان کوتاه تر، ماشین ها زباله را 
در ســایت موقت زباله تخلیه کرده و از آنجا به سایت دائم 

انتقال می دهند.
معاون خدمات شــهری شــهردار همــدان گفت: 11 
میلیــون مترمربع معبر در همدان وجــود دارد که جمع 
آوری زباله و رفت و روب آن کار راحتی نیســت و به علت 
عدم همکاری بعضی از همشهریان در بیرون گذاشتن زباله 
مجبور هستیم از ساعت 7 تا 10 صبح در یک نوبت دیگر 
اقدام به جمــع آوری زباله کنیم که این امر موجب صرف 

هزینه مجدد می شود.
وی ادامه داد: از شهروندان خواهش می کنیم شهرداری 
را در حوزه جمع آوری زباله یاری رســانند و ســاعت 21 
زباله ها را بیرون بگذارند تا هزینه جمع آوری زباله ها کاهش 

و خدمات شهرداری افزایش یابد.
*علی ضمیر با اعالم اینکــه برای جمع آوری و 
مدیریت زباله ها سه میلیارد تومان هزینه می شود، 
عنوان کرد: شهرداری همدان برای جلب مشارکت 
شــهروندان برای تفکیک زباله و مدیریت پسماند 

اقدامات مختلفی را انجام داده است.
وی با بیان اینکه سطل های زباله به صورت مجزا زباله 
خشک و  تر در پیاده راه بوعلی، اکباتان، بلوار ارم، پارک ها 
و... نصب و تعبیه شده است، اظهار کرد: این فرهنگ باید 
بین شهروندان جا بیفتد که زباله های خشک و تر را از هم 

جدا کنند.
*این مســؤول تصریح کــرد: علیرغم تعبیه 
ســطل های زباله خشــک و تر اما باز هم برخی 
شهروندان به اهمیت این امر واقف نیستند و یا اینکه 
زباله ها را یک جا در سطل می ریزند، در حالی که روی 

سطل های زباله عنوان خشک و  تر قید شده است.
علی ضمیر در ادامه ســخنانش عنوان کرد: شهرداری 
همدان سیاســت  های تشــویقی مختلفی را برای جلب 
مشــارکت های مردمی در مدیریت پســماند و جداسازی 

زباله ها در دست اجرا دارد.
* وی ابراز کرد: راه اندازی ایستگاه های بازیافت 

زباله و تحویل مواد شــوینده و... به شهروندانی که 
اقدام به تفکیک زباله و جدا سازی کاغذ از زباله ها 
می کنند، موجب شــده که فرهنگ تفکیک زباله 
بسیار بیشتر از قبل بین شــهروندان همدانی جا 

بیفتد.
از ســوی دیگر، آموزش های شهروندی نیز در فرهنگ 
تفکیک زباله، مدیریت پسماند، کاهش تولید زباله بسیار 
تأثیر گذار اســت و در این بین عالوه بر مدیریت شهری، 
ســازمان های مردم نهاد هم می توانند نقش بسزایی را در 

مدیریت پسماند داشته باشند.
*کریمی: سازمان های مردم نهاد یاریگر مدیریت 

شهری در ارتقای فرهنگ تفکیک زباله از مبدا
مدیرعامل مؤسســه سبز پژوهان الوند نیز با تأکید بر 
اینکه یکی از مهمترین اصول فرهنگ سازی برای تفکیک 
زباله از مبدا، آموزش است، گفت: سازمان های مردم نهاد 

می توانند در این امر مدیریت شهری را یاری کنند.
محمدکریمی در ادامه با اشاره به اینکه این مؤسسه از 
سال 83 فعالیت خود را آغاز کرده است، عنوان کرد: یکی 
از فعالیت های اصلی این مؤسسه آموزش به شهروندان در 

خصوص تفکیک زباله است.
وی با بیان اینکه آموزش و فرهنگ ســازی در زمینه 
تفکیک زباله، می تواند بســیار تأثیر گذار باشد، تصریح 
کرد: مؤسسه سبز پژوهان الوند آموزش هایی را در مورد 

تفکیک زباله از مبدا در ادارات، مدارس انجام می دهد.
مدیرعامل مؤسسه ســبز پژوهان الوند با اعالم اینکه 
یکــی از آموزش ها در محالت اســت، ابراز کرد: در حال 
حاضــر آموزش های مختلفی را در محالت و در خصوص 

تفکیک زباله داریم.
محمدکریمــی اضافه کرد: بهترین نــوع آموزش در 
دوران کودکی اســت و از همین رو آموزش  هایی را برای 
دانش آموزان با روش های مختلفی مانند نقاشــی و انشاء 

نویسی انجام دادیم.
وی با اشــاره بــه اینکه تفکیک زباله بــه طور دقیق 
انجام نمی شود، عنوان کرد: متأســفانه مردم آنگونه که 
بایــد اهمیت تفکیک زباله از مبــدا را درک نکرده اند و 
از اینکه چه تأثیری در آینده زیســت محیطی آنها دارد 

باخبر نیستند.
این فعال اجتماعی تصریح کرد: فرهنگ ســازی در 
مورد تفکیک زباله از مبدا حلقه گمشــده بازیافت زباله 
اســت که هنوز جای کار در این زمینه بســیار است که 
ســازمان های مردم نهاد می توانند در این زمینه بســیار 

تأثیر گذار باشند.
بــا این تفاســیر می تــوان اذعــان کرد کــه اجرای 
سیاســت های تشویقی از سوی مدیریت شهری، آموزش 
شــهروندی و... می تواند تأثیر بسزایی در جلب مشارکت 
شهروندی و ارتقای فرهنگ شهروندی در تفکیک زباله، 

کاهش تولید آن و مدیریت پسماند داشته باشد.

روش ها و فواید تفکیک زباله در منزل 
هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروندی: به نوشته 
ســالمت نیوز، هر روز به میــزان زباله های تولید 
شده توســط جوامع بشری افزوده می شود. همین 
امر موجب آلوده شدن محیط زیست شده و منابع 
طبیعی را آلوده می کند. توزیع خودســرانه زباله 
بدون در نظر گرفتن فواید بازیافت، پسماند بازیافتی 
باعث از بین رفتن منابع طبیعی و افزایش آلودگی ها 
می شود. تفکیک زباله شاید تنها راه حلی باشد که 
می تواند کمی به بهبود این وضعیت کمک کند. فواید 
بازیافت زباله  می تواند به میزان زیادی بر استفاده 
دوباره از زباله  و چرخه بهبود شرایط محیط زیست 

تأثیر گذارد.
با استفاده مجدد از زباله ها، شاید به مرور بتوانیم هدف از 
تفکیک زباله ها را درک کنیم. محیط زیست افراد ما تحت 
تأثیر این امر می تواند تغییرات اساسی کند و زندگی مان بر 

روی زمین دوام بیشتری داشته باشد.
جداسازی زباله ها می تواند به چرخه بازیافت زباله کمک 
کند، به همین منظور نیاز اســت تا هر فرد تفکیک زباله 

خشک و تر را جدی تر بگیرد.
توزیــع خودســرانه زباله بدون در نظــر گرفتن فواید 
بازیافت، پسماند بازیافتی باعث از بین رفتن منابع طبیعی 

و افزایش آلودگی ها می شود.
جداسازی زباله های خشک و تر

در بیشتر کشورهای پیشرفته، تفکیک زباله های خشک 
و تر امر بسیار مهمی است و شهروندان ملزم به رعایت آن 
هســتند. در شــهرهای مدرن برای زباله های خشک و تر 
به تفکیک ســطل های جداگانه تعبیه می شود تا پسماند 
بازیافتی به راحتی شناسایی شــوند و در چرخه بازیافت 

مورد استفاده قرار گیرند.
بیشتر جوامعی که از کمبود منابع طبیعی رنج می برند، 
بازیافت زباله ها را راه حلی برای تولید می دانند. به همین 
دلیل در قوانین این کشــورها تفکیک زباله و دسته بندی 
پســماندهای بازیافتی امری اجباری است و حتی رعایت 

نکردن آن جریمه و مجازات دارد.
پسماندهای تولیدی در هر منزل می تواند به سه دسته 
تقسیم شــوند. زباله های خشک و تر به عنوان دو دسته از 

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

 بیشتر جوامعی که از کمبود منابع طبیعی رنج می برند، 
بازیافــت زباله ها را راه حلی برای تولید می دانند و از آن ها 
به عنوان منابع اصلی در چرخه ســاخت و تولید استفاده 

می کنند.
زباله  های خشک

دسته بندی زباله های خشک بسیار متنوع است. بیشتر 
زباله های تولیدی در منزل در دسته زباله های خشک قرار 
می گیرند. بیشتر پسماندهای بازیافتی در این دسته بندی 
می تواننــد دو مرتبه در چرخه تولید قرار گرفته و بازیافت 

شوند. زباله های خشک شامل موارد زیر می شوند:
کاغذ و مقوا: انــواع روزنامه، مجله، کتاب، دســتمال 
کاغذی، عکس، بســته های کاغذی شیر و آب میوه، جعبه 

شیرینی، کفش و لباس،  شانه تخم مرغ و …
پالستیک: انواع ظروف پالستیکی، روکش ها و کیسه 
 های پالســتیکی، هر نوع وسیله پالســتیکی و انواع ابر و 

اسفنج
فلزات: انواع قوطی های فلزی، کنسرو، رب، وسایل فلزی 
آشپزخانه، شیرآالت، لوله  ها و توری  های فلزی، انواع وسایل 

از جنس مس، چدن، آهن و فویل  های آلومینیومی
شیشــه: انواع ظروف شیشــه ای، المپ  های ســاده و 

فلورسنت، آینه، سرامیک، چینی، بلور و …
منســوجات و چرم: انواع لباس های کهنه و پارچه های 
مســتعمل، انواع وســایل پارچه  ای، کیف و کفش های از 

جنس پارچه و چرم، البسه و وسایل چرمی
چوب: انواع جعبه  های چوبی، شــاخه و برگ درخت، 

مبل،  میز، وسایل چوبی آشپزخانه و …
لوازم الکتریکی و الکترونیکی: سیم، کابل، پریز، سی دی، 
نوار کاست، ماشین حساب، ساعت، لوازم کامپیوتر، چراغ 

قوه، انواع باتری، تلفن، تلویزیون و انواع وسایل برقی
زباله های تر

زباله های تر بیشتر شامل پسماندهای غذایی می شود. 
ماننــد برنج، خورش، گوشــت، مرغ، ماهــی، روغن های 

خوراکی سوخته و فاسد شده.
انواع میوه و سبزی نیز در این دسته بندی قرار می گیرند 

چه قابل استفاده باشند و چه فاسد یا منجمد شده باشند. 
هنگامــی که در مورد زباله صحبت می کنیم به طور قطع 

توجهی به تاریخ مصرف مواد نداریم.
به صورت معمــول از زباله های تر می تــوان به عنوان 
پسماند بازیافتی در تولید انواع کود استفاده کرد. بنابراین 
باید توجه داشــت چنانچه زباله های تر با زباله های خشک 
و ســایر انواع زباله مخلوط باشند، کیفیت کود تولید شده 
مناسب نخواهد بود و می تواند به بهداشت محیط زیست 

آسیب وارد کند
زباله های خطرناک

جدا از زباله های خشک و تر بخشی از زباله ها در دسته 
زباله های خطرناک قرار می گیرند. همان طور که از نام این 
دسته بندی مشخص اســت این نوع از زباله ها شامل مواد 
خطرناک می شــوند. در کل به موادی که باعث بروز انواع 

میکروب و باکتری شوند خطرناک گفته می شود.
همچنیــن، زباله هایی کــه در معرض نــور و حرارت 
می توانند گازهای مضر و خطرنــاک تولید کنند، یا قابل 

اشتعال باشند در دسته زباله های خطرناک قرار می گیرند
 بازیافت پسماند بازیافتی

هرگونه اســتفاده دوباره و جدید از مواد زاید و پسماند 
بازیافتــی را بازیافت می گویند. عملیــات بازیافت زباله ها 
عملیات خاص و پیچیده ای نیست. به عنوان مثال استفاده 
از پســماند بازیافتی نظیر انواع پالستیک یکی از راه های 

بازیافت و استفاده مجدد از پسماند بازیافتی است.
برای اســتفاده مجدد از انواع پالســتیک، بطری های 
نوشــابه و ســایر مواد غذایی در مرحله اول شست وشو و 
ضدعفونی می شوند. ســپس طی عملیات خاصی تبدیل 
به اقالم جدید تری خواهند شــد و در چرخه استفاده قرار 

می گیرند.
در واقع بازیافت شــامل مراحل جمــع آوری زباله ها، 
تفکیک زباله ها به صورت زباله های خشک و تر و جداسازی 
پسماند بازیافتی می شود. در طی این عملیات انواع پسماند 
بازیافتی دوباره وارد مرحله تولید می شوند و به عنوان نوعی 

متریال در چرخه تولید دوباره استفاده می شوند
 هرگونه استفاده دوباره و جدید از مواد زاید و پسماند 

بازیافتی را بازیافت می گویند.

فواید بازیافت زباله
در طی ســال های اخیر و با پیشرفته تر شدن جوامع، 
تولید انواع زباله با آمار ســریعی افزایش یافت. همین امر 
باعث تخریب محیط زیســت و آلوده شدن آن شد. منابع 
طبیعی توســط زباله های خشک و تر تخریب شدند و این 
شرایط بحرانی باعث شــد تا فواید بازیافت زباله به امری 

مهم تبدیل شود.
صرف نظر از کیفیت و کمیت مواد مصرفی، آنچه موجب 
شد پسماند بازیافتی به یک موضوع بحرانی و حاد تبدیل 
نشود، استفادة مجدد از آن ها بود. استفاده از زباله های تر در 
تولید کود، جداسازی زباله های خشک و تفکیک زباله های 
کاغذی، پالستیکی، شیشه ای، فلزات و … شروعی برای 
بازیافت زباله ها بود. استفاده مجدد از این مواد در تولید و 
ساخت مواد جدید، نمونه هایی از فواید بازیافت زباله است. 
این مواد بخش عظیمی از ترکیبات زباله های خشک و تر 

را در بر می گیرند.
صرف نظــر از کیفیت و کمیت مــواد مصرفی، آنچه 
موجب شد پسماند بازیافتی به یک موضوع بحرانی و حاد 

تبدیل نشود، استفاده مجدد از آن ها بود.
از فواید بازیافت زباله می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
استفاده مجدد از مواد و انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی

کاهش دفن پســماند بازیافتــی و از بین نرفتن منابع 
طبیعی

اشتغال زایی
کاهش هزینه ها و ایجاد منافع اقتصادی

بهبود شرایط بهداشتی
کاهش آلودگی ناشی از حمل و تولید زباله

صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی
بهبود کیفیت مواد اولیه
در همین رابطه بخوانید:

10 راهکار برای صرفه جویی در مصرف آب در خانه
روش های تفکیک زباله در منزل

با توجه به توضیح های ارائه شده و با شناخت کافی از 
انواع زباله های خشــک و تر هر فرد می تواند به آسانی در 

منزل تفکیک زباله ها را انجام دهد.
اما شــاید مهم ترین امر در این زمینــه تولید نکردن 
زباله باشد. اگر نســبت به محیط زیست و منابع طبیعی 
مسؤولیت پذیر باشیم، به طور قطع از تولید انواع زباله پرهیز 

می کنیم.
اما برای تفکیک زباله در منزل تنها نیاز اســت که بر 
اساس دسته بندی های گفته شده زباله ها را تفکیک کنیم و 

در کیسه های جداگانه دور بیاندازیم.
یکی از روش های تفکیک زباله در منزل این است که 
برای هر نوع زباله سطل جداگانه ای متناسب با فضایی که 
در اختیار دارید، در نظــر بگیرید. به این صورت تفکیک 

زباله ها کار آسان تری خواهد شد.
اگر تنها تصمیم دارید که زباله های خشک و تر را تفکیک 
کنید می توانید سطل بزرگ تر را به زباله های خشک و سطل 

کوچکتری را برای زباله های تر در نظر بگیرید.
به طور معمول زباله های تر حجم کمتری نســبت به 

پسماندهای خشک دارند.
از فواید تفکیک زباله ها می توان به این امر اشــاره کرد 
که با تفکیک زباله ها در مصرف انرژی به طور چشم گیری 
صرفه جویی خواهد شد. به این صورت که هزینه ها و انرژی 
مصرف شــده برای بازیافت پسماند بازیافتی بسیار کم تر 
از هزینه تولید و ســاخت محصوالت جدید و صرف مواد 
جدید اســت. اگر نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی 
مسؤولیت پذیر باشــیم، به طور قطع از تولید بیش از حد 

انواع زباله پرهیز می کنیم.
نکته ی آخر:

تفکیک زباله در منزل کار بسیار آسانی است و نیاز به 
دانش، تخصص و مهارت خاصی ندارد.

از فواید بازیافت زباله ها صرفه جویی در مصرف انرژی و 
کاهش آلودگی محیط زیست است.

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

از انواع زباله های تر می توان کود های مناسبی تولید کرد 
و از آن در روند کاشت محصوالت استفاده نمود.

برای تفکیک زباله در منزل تنها نیاز است تا دسته بندی 
زباله های خشک و تر را بشناسیم.

فرهنگ شهروندی
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ما اتبستان  تو  اتب  رپده اه  ورای  از  ماای  بستان  ات  گرم  دل  ببر  اتبستان  چو  را  ما 

بیا رفتی  کجا  آخر  توتیا  را  جان  چشم  ماای  ن  آتشدا صحن  از  ربزند  رحمت  آب  ات 

مارد دود غم بگشا طرب روزی نما از عین شب نورافشان  صبح  بوالعجب ای  و  رغیب  روزی 

را زرهه  بدری  زرهه  را  خرمهره  کنی  ماگوره  سلطان  شاباش ای  را  بی بهره  کنی  سلطان 

تو گرد  رد  ردرسد  ات  تو  ردخورد  دیده اه  ماکو  رباهن  بشنود  ات  تو  آورد  هوش  گوش  کو 

ماچون دل شود احسان شمر رد شکر آن شاخ شکر ن  دندا ره  بیخ  از  چاشنی  ربآرد  نعره 

کل هب  آید  جزواه  ات  دهل  بانگ  جان  ز  ریحان هب ریحان گل هب گل از حبس خارستان ماآمد 
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4 قیمـت هر گرم طال , 0 4 9 , 0 0 0
40,440,000 قیمت تمام سکه
22,480,000 قیمت نیم سکه
14,490,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 6 9 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

119,000دالر 
135,000یورو 
146,390پوند 
17,520یوان

21,670لير ترکيه

مناسبت میز مطالعه

انتشارات ققنوس رمان 
"شاه پری" را روانه بازار کرد

انتشــارات  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
ققنوس رمان »شــاه پری« نوشــته زهرا 

امیدی را روانه بازار كرد.
این رمان روایت زندگی محمد و شــاه پری   
است. شــاه پری دختری  اســت که از کودکی 
درگیــر  ماجراهایی می شــود کــه در پی فرار 
دایی اش از روســتایی در ایالم اتفاق می  افتد و 
ناگزیر از پدرش داودخان و مادرش سیاه  گیس 
جدا می  شود و از بغداد ســر درمی  آورد. مسیر 
زندگی این دو و خانواده هایشان تحت تأثیر یک 

قاچاقچی اسلحه به نام عماد تغییر می کند.
شاه پری، پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای 
بسیار، در آغاز نوجوانی و در خالل روزهای انقالب 
بــه همراه زنی عــرب با وقایع جدیــدی مواجه 

می  شود که ادامه و پایان رمان را رقم می  زند.
در قسمتی از این کتاب آمده است: »مرد به 
من نزدیک شــد. فرار کردم طرف پله ها. قبل از 
این که دستم به نرده برسد، من را گرفت و نقش 
بر زمینم کرد. پاهایش را دو طرف پاهایم چفت 
کرد و با دست سالمش کلت را قاپید. وقتی بلند 
شد بی معطلی خزیدم گوشه زیرزمین. مطمئن 
بودم مرا می کشد، اما او گلوله های اسلحه را کف 
دست زخمی اش ریخت و کلت را جلوی پاهایم 

انداخت.«
در پشــت جلد کتاب نیــز می خوانیم: »تا 
دستم خورد به موها و مایع گرمی که از گردنش 
بیرون می زد چراغ قوه ام را روشن کردم. قدرت 
فکر کردن نداشــتم. او را روی دوشــم کشیدم 
و شــروع کردم به دویدن. قیل و قال ســربازها 
را پشت ســرم می شنیدم و می دویدم. گلوله ای 
شلیک شد. کنار جاده سقوط کردم. شاه پری از 
روی دوشم افتاد و از شیب کنار جاده سر خورد 
پایین. نرســیده به جــوی آب، تنه یک درخت 
گردو نگهش داشت. دویدم پایین. سراسیمه از 
زمین بلندش کردم و رفتم روی پل یخ زده...«.

انتشــارات ققنوس رمان »شاه پری« نوشته 
زهرا امیدی را در شــمارگان 550 نســخه به 

قیمت 32 هزار تومان منتشر کرده است.

روز ادامه اعزام حجاج از فرودگاه همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

نسبت به هم سخاوت داشته باشید تا 
توانگر گردید

در قرآن مجید آمده اســت: علیرغــم اینکه خود به غذا نیاز 
دارند مال خود را به مســکین و یتیم و اسیر می دهند و به 
خاطر رضای خدا این کار را کرده و هیچ پاداش و سپاســی 

هم نمی خواهند.
پیامبــر اعظم اســالم)ص( فرموده اند: فرد ســخاوتمند 
نزدیــک به خــدا، نزدیک به مردم و نزدیک به بهشــت 

است.
حکایت: حکیمی در میان طایفه ای حاضر شــد و آنان را 
فقیر و بی چیز یافت، آنان از درد و رنج خود بســیار گفتند، 
وی به آنان آموخت که نســبت به یکدیگر بخشش داشته و 
ســخاوت نمایید، آنان به حرف حکیم گــوش داده و عمل 
کردند، مدت زیادی نگذشــت که همه اهل این طایفه فقیر، 

متمکن و توانمند شدند.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

انتظار

پاسخ به جریانهای انحرافی پیرامون مهدویت
چه لزومی دارد ما حرکت کنیم؟

هگمتانــه، گــروه فرهنگی: اعتقــاد به امام زمــان، به معنای 
گوشــه گیری نیســت. جریانهای انحرافی قبــل از انقالب تبلیغ 
می کردند، االن هم در گوشــه و کنار تبلیغ می کنند که امام زمان 
می آید و اوضاع را درســت می کند؛ مــا امروز دیگر چه کار کنیم! 

چه لزومی دارد ما حرکتی بکنیم!
 این مثل آن است که در شب تاریک، انسان چراغ روشن نکند؛ 
چون فردا بناست خورشید عالمتاب بیاید و روز بشود و همه دنیا 

را روشن می کند. 
خورشــیِد فردا، ربطی به وضع کنونی من و شما ندارد. امروز 
اگــر ما می بینیم در هر نقطه دنیا ظلــم و بی عدالتی و تبعیض و 
زورگویــی وجود دارد، اینها همان چیزهایی اســت که امام زمان 
برای مبارزه با آنها می آید. اگر ما ســرباز امام زمانیم، باید خود را 

برای مبارزه با اینها آماده کنیم.
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اقشار مختلف مردم به 
مناسبت نیمه شعبان در مصالی تهران 81/7/30

برکتی به گستردگی آفتاب

روزی برای ازدواجی آسمانی
فرهنگی:  گــروه  هگمتانــه، 
پیامبــر)ص( فرمود: مــژده بده 
ای علــی)ع( كه من نیز، همچون 
خدای رحمان، دخترم فاطمه)س( 
را به ازدواج تو درآوردم و آنچه را 
من  پسندید،  او  برای  خداوند  كه 

نیز پسندیدم.
امروز نخستین روز از ماه ذی الحجه 
سالروز پیوند دو نگین هستی حضرت 
امیرالمؤمنین  و  صدیقه طاهــره)س( 
علی بن ابیطالب)ع( است. برکت این 

ازدواج، عمــری به گســتردگی آفتاب دارد؛ 
همچنان که یــاد و نــام آن در تاریخ برای 

همیشه ماندگار شد.
ماجرای این پیوند آســمانی و ملکوتی را 
ثامن الحجج حضرت علی بن موسی رضا)ع( 

چنین شرح داده است:
پــدرم از پدرش جعفر بــن محمد و آن 
حضرت از پدر خود از جد بزرگوار خویش)ع( 

نقل فرمود که:
حضرت امام علــی)ع( فرمود: تصمیم به 
ازدواج گرفتــم، ولی جــرأت نمی کردم، این  
مطلب را به حضرت رسول)ص( عرض کنم و 
مدتی این موضوع شب و روز در فکرم بود تا 
اینکه روزی بر حضرت رسول)ص( وارد شدم 

و آن حضرت  فرمودند: ای علی!
عرض کردم: بفرمایید ای رسول خدا!

فرمود: آیا میل و رغبتی به ازدواج داری؟
عرض کردم: رسول خدا خود داناتر است 
-و گمان بردم  حضرت یکی از زنان قریش را 
به عقد مــن درآورند- و من از اینکه فرصت 
ازدواج  بــا فاطمــه)س( را از دســت دهم، 
نگران بودم و متوجه نشــدم که چه شد که 
حضرت مرا صدا زدند و در خانه ام ســلمه به 

خدمتشان رسیدم.
وقتــی به من نــگاه کردند، چهره شــان 
درخشــید، تبســمی فرموده به گونه ای که 
که  می درخشید  را  دندان هایشــان  سفیدی 

دیدم، حضــرت به من فرمودنــد: ای علی! 
مژده! چــرا که خداوند مســأله ازدواج تو را 
که فکر مرا مشغول کرده بود، خود به عهده 

گرفت.
گفتم: قضیه چیست یا رسول الّل!؟

حضــرت فرمودند: جبرئیل با ســنبل و 
قرنفل بهشــتی  نزد من آمد و آن ها را به من 
داد، مــن آن دو را گرفتم و بوییدم و گفتم: 
ای جبرئیــل! این ســنبل و قرنفل را به چه 

مناسبت آورده ای؟
او گفت: خداوند تبــارک و تعالی  مالئکه 
ساکن بهشت و نیز ســایر ساکنین آن را امر 
فرموده که تمام بهشت ها را با تمام درخت ها و 
رودخانه ها و میوه ها و قصرهایش آذین بندند 
و به بادهای  بهشتی دستور داده تا با بوی انواع 
عطر بوزند و حورالعین را به خواندن  سوره های 
»طه«، »نمل«، »شــوری« و سوره هایی که با 
»طسم« شروع  می شــود امر فرمود و به یک 

منادی دستور داد که چنین جار بزند:
ای مالئکه من و ای ساکنین بهشت من! 
شــاهد باشــید که فاطمه دختر محمد را به 
عقد علی بن ابی طالب در آوردم و به این کار 

راضی و خشنودم، این دو از یکدیگرند.
سپس  خداوند تبارک و تعالی به ملکی از 
مالئکه بهشــت به نام راحیل - که در بالغت  
هیچ یک از مالئکه به پای او نمی رسند- امر 
فرمود کــه خطبه بخوانــد، او نیز خطبه ای 

خواند که اهل آســمان و زمین چنین 
خطبه ای نیاورده بودند، سپس به  یک 

منادی دستور داد تا چنین جار بزند:
ای مالئکه من و ای ساکنین بهشت 
من! به علی بن ابی طالب حبیب محمد 
و فاطمــه دختر محمد تبریک بگویید، 
چه  اینکه من بــرای آنان خیر و برکت 

قرار دادم.
راحیــل گفت: برکت تــو بر آن دو 
بیشــتر از آنچه ما در بهشت و منزلت 

برای آنان مشاهده کردیم نیست؟
خداوند فرمــود: ای  راحیل! از جمله برکت 
من بر آن دو این اســت کــه آنان را بر محبت 
خودم، با هم  همــراه می  کنم و حجت خود بر 
مردم قرارشان می دهم و قسم به عزت و جاللم 
 که از آن دو، نسل و فرزندانی به وجود خواهم 
آورد که در زمین گنجینه داران و معادن حکمت 
خود قرارشان خواهم داد، بعد از پیامبران، آنان 

را حجت بر مردم قرار می دهم.
پس مــژده بــده ای علی! که مــن نیز، 
همچون خدای رحمان، دخترم فاطمه را به 
ازدواج تو درآوردم و آنچه را که خداوند برای 

او پسندید، من نیز پسندیدم.
حال دســت همســر خود را بگیر که تو 
از من نســبت به او ســزاوارتری، جبرئیل  به 
من خبر داد که بهشــت و اهل آن، مشتاق 
شــما دو نفرند و اگر خداوند تبارک  و تعالی 
نمی خواســت از نسل شــما حّجتی بر خلق 
برگزیند، خواسته بهشت و اهل بهشت را در 
مورد شــما دو نفر اجابت می فرمود، پس تو 
چه خوب برادر و چه خوب داماد و چه خوب 
همدمی هستی و رضایت خدا برای تو کافی 

است و از رضایت هر کس دیگر بهتر است.
حضرت علــی)ع( گفــت: »َربِّ أَْوزِْعِنی أَْن 
َِّتی أَنَْعْمَت َعلَیَ «؛ پروردگارا! مرا  أَْشُکَر نِْعَمَتَک اَل
بر آن دار که شــکر نعمتی که  به من دادی، به 
جای آرم، حضرت رسول)ص( نیز آمین گفتند.
منبع: عیون اخبار الرضا)ع(

رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

آیین نامه "کرامت" اقدام عملی برای حفظ حقوق شهروندی
هگمتانه، گروه خبــر همدان: رئیس 
مركــز وكال، كارشناســان رســمی و 
مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: ابالغ 
آیین نامه "كرامت" یا آیین نامه "حفظ 
حقوق شهروندی در محاكم قضایی" یك 

نوآوری در نظام حقوقی كشور بود.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، علی بهادری 
جهرمی در نشســتی با اهالی رســانه ضمن 
تشریح اقدامات مرکز وکال، کارشناسان رسمی 
و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار کرد: این 
مرکز در سال 79 به پیشنهاد مشترک سه قوه 
قضائیه، مقننه و مجریه برای دسترسی آسان 

مردم به خدمات حقوقی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه در دوره جدید ریاســت 
قوه قضائیه تقویت عملکرد دســتگاه قضایی 
و سرعت بخشــیدن به رسیدگی ها، توجه به 
عدالت، شفافیت و ســالمت قضایی از جمله 
اولویت های اساســی اســت اضافــه کرد: در 

سال های اخیر نیز در قانون حمایت از خانواده، بخش 
مشاوره نیز به این مرکز واگذار شده است.

وی ادامه داد: در حوزه دادرسی، بدنه کارشناسی 
و وکالــت نیز باید نقش خــود را ایفا کنند به همین 
دلیل ما نیز در تالشــیم تا فرایند دادرسی به شکایت 
مردم، رسیدگی به تخلفات و یا روش های پیشگیری 
از تخلفــات وکال را با ایجاد دادســراهای مختلف در 

شهرهای بزرگ تسهیل کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: این دادســراها ظرف دو 
ماه آینده عموماً در شــهرهای بــزرگ و یا به صورت 
منطقه ای بین چند شــهر کوچک ایجاد می شــوند 
که می توانند پرونده های مربوط به شــکایت از وکال، 
مشــاوران و کارشناســان را مورد بررسی قرار داده و 

حکم مربوطه را صادر کنند.
رئیس مرکز وکال، کارشناســان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه گفت: تمام وکالی معاضدتی خود 
را مکلف کرده ایم تا خدمات خود را در دادگستری ها 
ادامه دهند در واقع محلی نیســت که دادگستری به 
ما داده باشــد و ما آن را از وکیــل معاضدتی خالی 

گذاشته باشیم.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه امر وکالت بــرای ما از 
حساســیت ویژه ای برخوردار اســت چراکه با حقوق 
مردم ســروکار داریم، افــزود: در آزمون قبلی وکالت 
80 هزار نفر شرکت کردند در صورتی که تنها2 هزار 
نفر قبول شدند ضمن اینکه قبول شدگان ابتدا دوره 
کارآموزی را سپری کرده و پس از گذراندن آزمون ها 

و یک سری مراحل دیگر، تبدیل به وکیل می شوند.
وی همچنین در خصوص واکنش های ایجادشده 
پیرامون تبصره ماده 48 قانون کیفری که به موضوع 
وکالت برای افراد سیاســی و یا امنیتی می پردازد نیز 

اذعان کرد: روش ارائه شــده در این تبصره یک شیوه 
جهانی اســت یعنــی در هیچ جای جهــان این گونه 
نیست که هر شهروندی بتواند در هر دادگاهی حاضر 
شده و یا هر وکیلی بتواند هر نوع وکالتی را بپذیرید.
بهادری جهرمی ادامه داد: در یک مرحله تصمیم 
گرفته شد که برای این گونه افراد هیچ نوع وکیلی در 
نظر گرفته نشــود که این مصوبه مجلس با مخالفت 
شــورای نگهبان روبه رو شد چراکه آنها معتقد بودند 
حق استفاده از وکیل حتی برای 24 ساعت نیز نباید 
از افراد ســلب شــود به همین دلیل در کمیســیون 
حقوقــی مجلس نماینــدگان مردم به ایــن نتیجه 
رسیدند که قوه قضائیه فهرستی از وکالیی که بتوانند 

در این عرصه فعالت کنند، تهیه کرده و ارائه دهد.
وی تصریح کرد: در همین راســتا قوه قضائیه یک 
فهرســت 40 نفره از وکالیی که صالحیت الزم برای 
ورود به پرونده های سیاسی و امنیتی دارند را تهیه  و 
منتشر کرد که شــامل 20 وکیل از مرکز وکال و 20 

وکیل نیز از کانون وکال می شود.
وی گفــت: وکالی توانمند می تواننــد برای قرار 
گرفتن در فهرست و اجازه وکالت پرونده های سیاسی 
درخواست بدهند چرا که قوه قضاییه به تدریج اینها 

را اعالم می کند.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار هگمتانه 
در خصوص اقدامات قوه قضاییه در راســتای تحقق 
قانــون احترام بــه آزادی هــای مشــروع و حقوق 
شــهروندی نیز اظهار کرد: قانون رعایت آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق عامه، حدود 15 سال پیش 
تصویب  شده و در همین راســتا نیز دبیرخانه ای در 
دفتر ریاســت قوه قضائیه شــکل گرفته است که به 
شــکایات مردمی رســیدگی می کند و برخی قضات 

نیز در آنجا نظارت بر حســن اجرای این قانون را بر 
عهده دارند.

بهادری جهرمی ادامه داد: در دوره جدید ریاست 
قوه قضائیه نیز ســاختاری جدید بــرای این موضوع 
طراحی شــده که هنوز ابالغ و نهایی نشــده است اما 
اقدام عملی که در راســتای حفظ حقوق شهروندی 
و در ریاســت جدید قوه قضاییه صورت گرفت همان 
ابالغ آیین نامه "کرامت" یا آیین نامه "حفظ حقوق 
شهروندی در محاکم" است که در واقع یک نوآوری 
در نظام حقوقی کشــور بود بــه این دلیل که در این 
آیین نامه فقط به بخش های قضایی دقت نمی شــود 
بلکــه به بخش های غیرقضایی از جمله تکالیف وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران و همچنین حقوق آنها 
دقت می شــود حتی به ســازمان های تابعه دستگاه 
قضایــی و یا تحــت نظر قوه قضاییــه از جمله دفاتر 

اسناد رسمی هم توجه می شود.
وی در پاســخ به دیگر ســؤال خبرنگار هگمتانه 
مبنی بر آمار شــکایات مطرح شده در خصوص نقض 
حقوق شهروندی در دستگاه قضایی کشور و محتوای 

این پرونده ها نیز ابراز بی اطالعی کرد.
وی درباره فعالیت مرکز وکال،کارشناســان رسمی 
و مشاوران خانواده قوه قضاییه در زندان ها نیز گفت: 
وکالی ما خدمات حقوقــی و معاضدتی را به صورت 
دوره ای در قالب یک واحد فعال در زندان های اصلی 

هر شهر، به زندانیان ارائه می دهند.
یا  از 200 پرونده تخلف وكال  *ماهیانه بیش 
مشاوران در دادســرای انتظامی مورد بررسی 

قرار می گیرد
رئیس مرکز وکال،کارشناســان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه در خصوص راهکارهای این مرکز 

برای مقابله با وکالی متخلف و مؤسسات 
حقوقــی غیرمجاز نیز اظهــار کرد: این 
مرکز نســبت به تخلفات رخ داده توسط 
وکال یا مشــاوران بســیار حساس بوده 
است به گونه ای که ماهیانه بیش از 200 
پرونده در دادسرای انتظامی موردبررسی 
قــرار می گیرد و رأی در مورد آنها صادر 
می شــود که در برخی حکم صادر شده 
ســبب ابطال پروانه، توبیخ کتبی، تنزل 

درجه و غیره می شود.
*عــزم ملــی بــرای مقابله با 
مؤسسات داوری و حقوقی غیرمجاز 

وجود ندارد
وی ادامــه داد: مقابله با مؤسســات 
داوری و حقوقــی غیرمجــاز یــک عزم 
ملی می طلبــد که وجود نــدارد ضمن 
اینکه مرکز وکال، کارشناســان رسمی و 
مشاوران خانواده قوه قضاییه عزم جدی 
بــرای مقابله با این تخلفــات دارد به همین دلیل در 
تالشیم سازوکار مناســبی برای آن طراحی کنیم و 
با ارائه طرحی به مجلس با قانون گذاری مناسب این 

معضل را برطرف کنیم.
بهــادری جهرمــی دربــاره دالیل عــدم  تغییر 
حق الوکاله وکال از سال 82 تاکنون نیز گفت: اصالح 
این تعرفه باید به پیشــنهاد کانون وکال و با تصویب 
رئیس قوه قضائیه انجام شــود موضوعی که دو سال 
پیش مورد بررســی قرارگرفته و پیشنهادی هم ارائه 
شــده که پس از بازبینی، پیش نویس آن آماده شده و 

به زودی نهایی می شود.
وی بــا بیان اینکه کمیســیون حقــوق زنان نیز 
تشکیل شده اســت گفت: این کمیسیون متشکل از 
بانوان وکیل، بانوان کارشــناس رســمی و با ترکیب 
هیأت علمی دانشــگاه است که به زودی حکم رئیس 

کمیسیون ابالغ می شود.
رئیس مرکز وکال، کارشناســان رسمی و مشاوران 
خانواده خاطرنشان کرد: 75 هزار وکیل مجوزدار در 
کشور فعالیت دارند که 25 هزار نفر از آنها عضو مرکز 
وکال و 50 هــزار نفر دیگر نیز عضــو کانون وکالی 

استان ها هستند.
وی با اشــاره به اینکــه 40 درصد از این وکیل ها 
خانم هستند، گفت: بیش از 500 هزار دانش آموخته 
رشته حقوق در کشــور داریم که کمتر از 15 درصد 

آن پروانه وکالت دارند.
وی در پایــان در خصوص کودک همســری نیز 
گفت: در زمینه ســن و ســال کودکان اختالف نظر 
وجــود دارد که این موضــوع بایــد در فضای غیر 
رسانه ای و غیر احساسی بررســی شود تا به نتیجه 

مطلوب دست یافت.

به همت شهرداری منطقه سه همدان

امالک سنگ مزارفروشان بلوار بهشت 
ساماندهی می شود

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: به منظور 
ساماندهی ورودی های شهر، جلسه ساماندهی 
امالک سنگ مزارفروشان بلوار بهشت همدان، 
با حضور كسبه و سرپرست شهرداری منطقه 
ســه همدان برگزار شد تا انتقال و جابه جایی 

این صنف با مشاركت و تعامل انجام گیرد.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، ظهر پنجشــنبه، 
جلســه ساماندهی امالک ســنگ مزارفروشان بلوار 
بهشت با حضور این صنف در شهرداری منطقه سه 

برگزار شد.
مدیر منطقه ســه شــهرداری همــدان، در این 
نشســت با بیــان اینکــه در پی مطالبــه عمومی 
شهروندان برای ساماندهی ورودی های شهر همدان، 
از مجمع امور صنفی و اتحادیه صنف مصالح فروشان، 
کسبه بلوار بهشت و سایر فروشندگان سنگ مزار در 
این جلسه دعوت شده است، اظهار کرد: این جلسه 
با هدف تبادل اطالعات، جلب مشارکت برای انتقال 

و جابه جایی کسبه صورت گرفت.
محمدرضا فیضی منش در این خصوص افزود: فضایی 
طراحی شــده با عنوان ســایت بازار سنگ بهشت در 
ورودی آرامستان همدان واقع در بلوار آیت الل موسوی 

همدانی که دارای 76 مغازه با ابعاد 40 متر است.
وی تصریح کرد: این فضا برای اســتقرار این کسبه 
طراحی شده است تا در آن به فعالیت خود ادامه دهند.
این مســؤول اظهار کرد: بند 20 ماده 55 قانون 

نیز در خصوص ســاماندهی مشاغل مزاحم شهری 
رأی مبنی بر جابه جایی این مشاغل با موضوع ایجاد 
آلودگی بصری و سایر مزاحمت ها صادر کرده است 

که ابالغ شد.
فیضی منش با اشــاره به اینکه کســبه نیز یک 
سری پیشنهادات دارند که حتماً رسیدگی می شود، 
عنوان کرد: سایت مورد نظر باید خدماتی چون آب، 
برق، گاز و آسفالت، سرویس بهداشتی و نصب تابلو 

را داشته باشد که رسیدگی می شود.
فیضی منش با بیان این مطلب که کسبه خواستار 
تعیین وضعیت مالکیت و سرقفلی مغازه ها شدند که 
این موضوع هم مورد بررســی قرار می گیرد، عنوان 
کرد: تعیین قیمت کارشناسی شده مغازه ها و ایجاد 
فضای سبز به جای مغازه ها و عدم فروش سنگ مزار 
در مکان ســابق موضوعاتی است که از سوی کسبه 

مطرح شده که مد نظر ما است.
وی تأکیــد کرد: فروش ســنگ مزار و ســنگ 

ساختمانی دو رسته جدا است که البته ما با شخص 
کار نداریــم و در مرحله دوم نیز مصالح فروشــان و 
سنگ فروشان به سایت بازار سنگ منتقل می شوند.

فیضی منش تصریــح کرد: هدف مــا انجام این 
جابه جایی با تعامل و مشــارکت شهروندان مشغول 
در ایــن صنف اســت و می خواهیم بــا هماهنگی، 
تعامل و همکاری موضوع را به ســرانجام برسانیم و 

نمی خواهیم قهری برخورد کنیم.
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