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سازمان اموال و امالک ستاد

برگزاري نود و يکمین مزايده کتبي سراســري امالک و مســتغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرايط و تسهيالت مناسب به شرح جدول ذيل اعالم مي گردد، لذا 
متقاضيان خريد امالک مي توانند از روز چهارشــنبه مورخ 98/04/19 تا پايان روز ســه شــنبه مورخ 98/05/01 همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت 8 الي 17 و روز چهارشنبه 
مورخ 98/05/02 از ســاعت 8 الي 10:45 صبح ) صرفا در محل بازگشــايي پاکت به شرح توضيحات ذيل ( جهت اطالع از شرايط و دريافت اوراق شرکت در مزايده به محل ذيل 

مراجعه نمايند.
همچنين به آگهي مي رساند، اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت به نشاني www.ssa-s.ir قابل رويت مي باشد.

)) همدان، میدان بعثت، ابتداي بلوار بعثت، ساختمان سبز، طبقه فوقاني بانک تجارت تلفن تماس: 9-38222658-081 دورنويس: 081-38220065 ((
مالحظات: 

1- اخذ درخواستهاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک رمزدار در وجه ستاد اجرائي فرمان امام )ره( به کد شناسه ملي 14003127610 بدون پشت 
نويسی به ميزان 5 درصد قيمت پايه ملک در روزهای  شنبه الی سه شنبه مورخه های 1398/04/19 تا 1398/05/01 در ساعات تعيين شده صورت مي پذيرد، شايان ذکر 

است اخذ درخواستهاي پيشنهادي در روز چهارشنبه مورخ 1398/05/02 از ساعت 8 الي 11 صرفا در محل بازگشايي پاکتها صورت مي پذيرد.
2- نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط ) بدون کارمزد ( جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مي باشد: 

 تخفيف پرداخت نقدي حصه غيرنقدي ) باقيمانده در اقساط...(  زمان تحويل ملک  حصه نقدي ) پيش پرداخت ( شرايط پرداخت ) گروه ( 

 16 درصد 60 درصد در اقساط 27 ماهه 10 درصد 30درصدج

 تبصــره 1: در خصــوص امالک و اراضي که در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشــند، هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ 10 درصــد زمان تحويل ملک به حصه نقدي
 ) پيش پرداخت ( اضافه خواهد شد.

تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله ) حصه غيرنقدي ( به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه حداکثر به مدت سه ماه ) سررسيد اولين قسط ( موجب برخورداري از تخفيف 
پرداخت نقدي به شرح جدول فوق مي گردد.

3- رعايت مفاد فرم شرکت در مزايده الزامي مي باشد.
4- پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

5- شايان ذکر است کليه امالک عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قيد گرديده ششدانگ مي باشد. ) متراژ مندرج در ستون عرصه و اعيان، 
مساحت کل ششدانگ است (.

6- بازگشايي پاکتهاي ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 1398/05/02 راس ساعت 11 صبح در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
7- کليه امالک عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از ملک مورد درخواست الزامي است.

8- شايان ذکر است مهلت تهيه اوراق شرکت در مزايده صرفا تا ساعت 10:45 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/03/02 در محل تعيين شده مي باشد.
9- وديعه شــرکت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن در اولين روز اداري پس از اعالم نتايج ) پنج شــنبه مورخ 1398/05/03( در محل تعيين شــده با در دســت داشتن اصل 

رسيد و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.
)) مهلت شرکت در مزايده از روز شنبه مورخ1398/04/09تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ1398/05/02 مي باشد ((

ليست امالک ) به شرح ذيل (: 

 توضيحات شرايط پرداخت  مبلغ پايه مزايده  متراژ اعيان  متراژ عرصه  کاربري  نوع ملک  شماره پرونده  آدرس رديف 

 مورد واگذاري 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ و 70 متر مربع در تعريض قرار داردج1/500/000/000-639/13مسکونيزمين406همدان ميدان باباطاهر، قلعه سبزي،خيابان شادي،پشت خوابگاه دانشگاه،قطعه11

 مورد واگذاري 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ و 212 متر مربع در تعريض قرار داردج1/000/000/000-553/27مسکونيزمين407همدان ميدان باباطاهر، قلعه سبزي،خيابان شادي،پشت خوابگاه دانشگاه،قطعه22

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه به شرح زير به پيمانکاران واجد شرايط 
واگذار نمايد.

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار )ريال( بر اساس آيين نامه تضمين معامالت  موضوع مناقصه شماره مناقصه 
دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394/09/22

تعمير و بازسازی دو دستگاه بلدوزر 97/75/19 
350/000/000کماتسو 155 در محل اداره کل

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونيک دولت به نشانی-
 جهت اطالع بيشتر به سايتhttp://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

 آخرين مهلت دريافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 98/05/03
 آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 مورخ 98/05/13

 محل تحويل پاکت الف به صورت فیزيکی: دبيرخانه اداره کل واقع در همدان، بلوار ســيد جمال الدين اســد آبادی، نبش بلوار شهيد ستار 
ابراهيمی

www.setadiran.ir محل تحويل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونيک دولت به نشانی 
 تاريخ بازگشايی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 98/05/14

 محل بازگشايی پاکات: سالن جلسات اداره کل واقع در همدان، بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی، نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمی
 مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه

قيمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه می گردد.

98/75/19    - نوبت اول آگهئ مناقصه عمومئ 

پيمان و رسيدگي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان
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تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/30
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شهرداری جورقان

شــهرداري جورقان در نظر دارد به اســتناد ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها نسبت به واگذاري محل تبليغات روي پل عابر پياده 196 متر مربع )دو طرف( 
واقع در جاده همدان - تهران )جنب پارک الغدير شــهر جورقان( و 2 عدد بيلبورد تبليغاتي دو وجهي 12*5 )دو طرف( به صورت يک ســاله به شرح ذيل اقدام 

نمايد، متقاضيان مي توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند.
شرايط شرکت در مزايده:

1- متقاضيان مي بايســت مبلغ ســپرده هاي تعيين شده را به صورت نقدي به حساب 73791 نزد بانک تجارت شعبه جورقان و يا به صورت ضمانت نامه بانکي 
با اعتبار ســه ماهه اقدام و اصل ضمانت نامه و يا فيش واريزي را در پاکت مهر و موم شــده حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ 98/05/05 به دبيرخانه شــهرداري 

جورقان به آدرس همدان -کيلومتر 5 جاده تهران - شهر جورقان ابتداي خيابان امام ارائه و تحويل نمايند ) تلفن تماس08134372141-3(
2- قيمت کارشناسي پايه ساليانه جهت تبليغات روي پل عابر پياده 196 متر مربع، ورودي جورقان: 700/000/000ريال
3- قيمت کارشناسي پايه ساليانه جهت بيلبورد تبليغاتي دو وجهي 12*5 از سمت جاده تهران: 1/000/000/000ريال

4- قيمت کارشناسي پايه ساليانه جهت تبليغات بيلبورد تبليغاتي دو وجهي 12*5 از سمت جاده همدان:600/000/000 ريال
5- شــرکت کنندگان اســناد و مدارک مربوطه را شامل: تضمين )پاکت الف( اسناد و مدارک )پاکت ب( پيشنهاد قيمت )پاکت ج( مي بايست در سامانه ستاد 

به آدرس اينترنتي: www.setadiran.ir ثبت و بارگذاري نمايند.
6- اشخاص حقوقي تصوير آخرين آگهي تغييرات و اشخاص حقيقي کپي کارت ملي را در قسمت پاکت ج در سامانه ستاد ثبت نمايند.

7- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
8- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.
10- برنده مزايده مکلف اســت قيمت پيشــنهادي را حداکثر يک هفته از تا ابالغ کتبي از جانب شــهرداري به حساب اعالم شده واريز نمايد در غير اين صورت 

سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
11- هزينه نشر آگهي مزايده در روزنامه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

12- هرگونه کسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.
13- زمان بازگشايي پاکات يک روز پس از اتمام مهلت مزايده در مورخ 98/05/06 مي باشد.

14- حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي پاکات بالمانع مي باشد.
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با حضور رئیس شورای اسالمی شهرستان همدان انجام شد

افتتاح و پیگیری مشکالت 
چند پروژه صنعتی و رفاهی در مریانج

مدیر کل بهزیستی استان همدان خبر داد

بهره برداری از 53 پروژه در هفته بهزیستی 
با اشتغالزایی 200 نفر

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

اجرای اسناد مصوب شورای عالی انقالب 
فرهنگی نمی تواند با مانعی مواجه شود

در کارگروه آموزش شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان مطرح شد:

ضرورت ایجاد شهر بدون مانع 
برای معلوالن

هگمتانه، گروه خبر همدان: کارگروه آموزش 
شهروندی به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان و با حضور کارشناسان 
مناطق و ســازمان ها برگزار شــد و ایجاد شهر 
بدون مانع برای معلوالن از موارد مطرح شده در 

این کارگروه بود.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، کارگروه 
آموزش شــهروندی با موضوع ارائه برنامه های آموزش 
شهروندی با حضور کارشناسان مناطق و سازمان ها در 

مجموعه عین القضات همدانی برگزار شد.
در این جلســه رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان به فعالیت کارگروه کارشناسی 
نکات آموزش شهروندی برای تسریع برنامه ها اشاره کرد 
و افزود: فصل تابستان فرصت بسیار مناسبی برای انجام 

طرح های فرهنگی و هنری است.
اینکه خوشــبختانه  بیان  با  ســعید خوشــبخت 
طرح ها هنرمندانه در شــهر برگزار می شود، تصریح 
کــرد: این روزهــا شــاهد رواج برنامه هــای خوب 
فرهنگی در تمام نقاط شــهر هستیم که امید است 

شود. گسترده تر  فعالیت ها 
گفتنی است در این کارگروه برنامه هایی چون پرداخت 
غیرحضوری عــوارض، توزیع کتابچه هــای آموزش در 
مدارس، طرح محله من شهر من، آموزش مصرف درست 
میوه و ســبزیجات، آموزش و جلوگیری از احداث اماکن 
و تأسیســاتی که باعث ایجاد آلودگی می شوند، طرح هر 
کودک یک باغبان، طرح باغچه زیبای من، ایجاد شــهر 
بدون مانع برای معلــوالن و... جهت تصویب و عملیاتی 
شدن به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

2همدان ارائه شد.

2

2
خجسته در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان:

آمار واقعی بدهید
 تا بودجه آسیب نبیند

7
پرسش حاجی بابایی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان:

سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی محروم 
از حامل های انرژی  چگونه انجام شود؟

4

برپایی آیین شکرگزاری برداشت 
آلبالو در باغ شهر زنگنه مالیر

 6
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان :

تیم داری حرفه ای در راستای 
وظایف شهرداری همدان نیست

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

تأمین ایمنی بازار نیازمند همکاری کسبـه

احمدرضا احسانی سکان دار جدید
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

معاون وزیر ارشاد: رسالت اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رشد فضایل اخالقی در جامعه بر اساس ایمان و تقواست

2

دیوارکشی  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
و احداث

 بوستان گل ها
اعتبار :

10,190,776,675 ریال

پیشرفت فیزیکی : 
80 درصد

مجری :
 منطقه دو  شهرداری

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

24

خبـــر همدان 2

ابراز نگرانی امام جمعه 
موقت همدان 

از وضعیت معیشتی مردم
امام جمعــه موقت همدان با ابــراز گالیه از 
گرانی مســکن و کاالهــای اساســی، وضعیت 
معیشــتی مــردم را خطرنــاک عنــوان کرد و 
بــه وضعیت  خواســتار رســیدگی مســؤوالن 

مردم شد. معیشتی 

فرهنگئ 7

یک شهروند همدانی:

با افتخار می گویم که از تولید 
خودمان استفاده می کنم

رونق تولید می تواند همه چیز را درست کند

روزنامه هگمتانه به شــما مخاطبان عزیز تعلق 
دارد. در ســتون هم صحبت پای حرفهای شــما 
می نشــینیم تا از دیدگاه های ارزشــمندتان درباره 

مسائل مختلف جامعه استفاده کنیم...

@hegmataneh_news_ir کانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا
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آزاد خط 

   طرح تعطیلی روز پنجشــنبه تمامی مراکز اداری، آموزشــی و قضایی در تمامی اســتانها همانند تهران 
این هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی خواهد شد. تعطیلی پنجشنبه ها چند سالی است که از سوی 

مسؤوالن اجرایی مطرح می شود.
   مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان دریافت شهریه از دانش آموزان در هنگام ثبت نام را غیرقانونی دانسته 
و از والدین دانش آموزان همدانی خواسته است، در صورت مشاهده، این تخلف را از طریق شماره تماس 124 یا 

32523442 به تعزیرات حکومتی همدان اطالع رسانی کنند.
   طبق آخرین اخبار قبوض تلفن ثابت قرار است از مهرماه امسال حذف شود، اما بررسی ها نشان می دهد 
شرکت مخابرات منطقه همدان طی ماه های اخیر از صدور و توزیع قبوض تلفن ثابت در برخی نقاط شهر همدان 
خودداری کرده اســت و خطوط تلفن ثابت برخی شهروندان به دلیل عدم اطالع از میزان بدهی خود قطع شده 

است که متاسفانه مشترکان به ناچار مشمول پرداخت هزینه وصل مجدد شده اند.

خبــر

فرهنگسرای مهر پذیرای سومين دورهمی محله با نشاط

هگمتانه، گروه خبر همدان: سومين دورهمی 
محله با نشاط در فرهنگسرای مهر برگزار شد.

بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
همــدان، ســومین دورهمــی محله با نشــاط در 

فرهنگسرای مهر برگزار شد.
رئیــس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان در این باره اظهار کرد: این طرح با 
نشاط پنجشنبه از ساعت 18 تا 19 با محوریت ایجاد و 
ترویج روحیه شادابی و سالمت شهروندان بر گزار شد.
سعید خوشــبخت ادامه داد: این دورهمی با رویکرد 

پیشگیری از آسیب های فضای مجازی برای کودکان و 
مشاوره مذهبی، آزمایش فشــارخون، برنامه ویژه گروه 
عمو حمید، تئاتر آموزشی، مسابقات ورزشی دارت، هفت 
سنگ، برج هیجان و فریزبی، به همراه اهدا جوایز برپا شد.
خوشــبخت با بیان اینکه ایــن طرح هر دو هفته 
یکبــار در یکی از فرهنگســراهای همــدان برگزار 
می شود، یادآور شد: اولین دورهمی در فرهنگسرای 
پرواز، دومین دورهمی در مجموعه فرهنگی ورزشی 
شهید مدنی و سومین دورهمی در فرهنگسرای مهر 
برگزار شــد و چهارمین دورهمی در فرهنگســرای 

پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

احمدرضا احسانی
سکان دار جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان

هگمتانه، گروه خبر همــدان: با حکم وزیر 
و طی مراســمی، احمدرضا احسانی به عنوان 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 

همدان معرفی شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، آئین تکریم و معارفه 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، صبح 
پنجشنبه با حضور مسؤوالن استانی و کشوری برگزار 
شد و احمدرضا احسانی سکان فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان همدان را در دست گرفت.
معاون حقوقی و امور مجلس و استان های وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، در این آیین با بیان اینکه 
انقــالب ما به تعبیر امام)ره( و امام خامنه ای انقالبی 
فرهنگی اســت بیان کرد: به منظور اینکه بتوانیم در 
حوزه ارتقای فرهنگی سریع تر رشد کنیم باید نواقص 

را بازنگری کرده و درصدد رفع آن برآییم.
علی اصغر کاراندیش با بیان اینکه رســالت اصلی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی رشد فضایل اخالقی 
در جامعــه بر اســاس ایمان و تقواســت اضافه کرد: 
اگــر بتوانیم این موضوع را رشــد دهیم می توانیم به 

جامعه ای ایده آل با دستاوردهای باال برسیم.
کاراندیــش با اشــاره بــه دیپلماســی فرهنگی 
خاطرنشــان کرد: نیــاز داریم دیپلماســی فرهنگی 
را خــارج از مرزها بیش از قبــل تقویت کنیم و این 
موضوع از اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است. وی افزود: 26 نهاد در حوزه فرهنگ فعالیت و 
از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند که یکی از 
ایرادات موجود این اســت که چرا موازی کاری وجود 

دارد.
این مســؤول ابــراز کــرد: بــرای جلوگیری از 
پراکندگــی کارهای فرهنگی و در حوزه تجمیع آنها 
باید این خأل را با هم اندیشــی پر کنیم و همســو با 

هم گام برداریم.
کاراندیش با بیان اینکه وظیفه فرهنگ و ارشاد 
اسالمی سیاســت گذاری، آموزش و حمایت است 
گفت: فرهنگ و ارشــاد اسالمی دستگاه حاکمیتی 
اســت و شــورای فرهنگ عمومی در اســتان این 
نقش را ایفا می کند تا تضارب آرا هم اندیشی شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان هم با بیان 
اینکه ریشــه و هویت انقالب اسالمی ریشه فرهنگی 
اســت که نشــأت گرفته از قرآن و ائمه)ع( اســت، 
عنــوان کرد: با فرهنگ ایثار و از خودگذشــتگی که 
رهبر انقالب نیز بر آن تأکید می کنند توانســتیم بر 

دشمنان پیروز شویم.
مصطفــی آزاد بخت با بیان این مطلب که هر چه 

فرهنگ ایثار را ترویج کنیم، به اهداف واالی انقالب 
خواهیم رســید، بیان کرد: فرهنــگ غنی ما در دنیا 
بی نظیر اســت جمهوری اسالمی اکنون در وضعیت 
حساسی اســت اما با همین فرهنگ غنی، بر دشمن 
پیروز شدیم. وی ابراز کرد: رسانه ها و هنرمندان باید 
تا جایی که می توانند روحیه ایثار را در مردم تقویت 
کنند و در کنار امید آفرینی نقد های ســازنده داشته 

باشند.
*خجسته: همه در جبهه انقالب هستند

نماینــده مــردم همــدان در مجلس شــورای 
اســالمی هم با بیان اینکه فرهنــگ ایرانی در این 
چهل ســال هنر نمایــی کرده اســت، عنوان کرد: 
دشمنان فرهنگ ما را هدف قرار دادند، 360 شبکه 
ماهواره ای و رسانه های متعدد را علیه فرهنگ ایران 
بســیج کردند، اما نتیجه این کار پژوهشی خطری 

برای آمریکا است.
امیر خجســته با تأکید بر اینکــه گرایش ها همه 
محترمند اما همه در جبهه انقالب هســتند، افزود: 
آنچه هنرمندان می خواهند تکریم و توجه به جایگاه 

آنها است.
*حاجی بابایی: ســه پــروژه ملی پردیس 
ســينمایی، موزه هنرهای معاصــر و مجتمع 
فرهنگی در اســتان نيازمند نگاه ویژه وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی
حمیدرضاحاجی بابایــی، دیگــر نماینــده مردم 
همدان در مجلس شــورای اسالمی هم با بیان اینکه 
همدان استانی رو به رشد است گفت: سه پروژه ملی 
پردیس ســینمایی، موزه هنرهای معاصر و مجتمع 
فرهنگی در استان نیازمند نگاه ویژه وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی است که امیدواریم زودتر به نتیجه 

برسد.
* احسانی: مدیریت علمی و کارشناس محور 
سياست کاری فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد 

بود
احمد رضــا احســانی، مدیرکل جدیــد فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان همدان نیز با بیان اینکه 
اگر می خواهیم در مسیر توســعه گام برداریم، باید 
در حــوزه طرز تفکرها کار کنیم، در این راســتا نیز 
بایــد با کاهش تصدی گری و واگذاری امور به بخش 
خصوصــی پیش رفت، گفت: سیاســت کاری ما در 
حوزه فرهنگ و ارشــاد اســالمی مدیریت علمی و 
کارشناس محور خواهد بود و با برنامه پیش خواهیم 
رفت، در این راســتا نیز از توان کارشناسی همکاران 

بیشتر بهره مند خواهیم شد.

ابراز نگرانی امام جمعه موقت همدان از وضعیت معیشتی مردم
هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه موقت 
همدان با ابراز گالیه از گرانی مسکن و کاالهای 
خطرناک  را  مردم  معيشــتی  وضعيت  اساسی، 
عنوان کرد و خواستار رســيدگی مسؤوالن به 

وضعيت معيشتی مردم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانه، حجت االســالم 
سیدهاشم موسوی در خطبه های نماز عبادی-سیاسی 
جمعه شــهر همدان گفت: عبودیت دارای ســه رکن 
اســت که هر کســی از زنان و مردان این سه رکن را 
داشته باشد به مقام عبودیت و بندگی حقیقی راه پیدا 

کرده است.
وی در این خصوص ابراز کرد: بنده نباید برای خود 
ملکیــت و مالکیتی قائل شــود؛ چراکه بنده برای خدا 
است و رکن بعدی اینکه بنده برای خودش تقدیر نکند 
و رکن ســوم اینکه تمام همت بنده و مشغولیت آن به 

امر خدا باشد.
امام جمعه موقت تصریح کرد: کسانی که سه رکن 
عبودیــت را دارند، ابزار فریب و اغوا برای آن بنده آزاد 
می شود و ابلیس در برابر چشم این بنده ناچیز و خوار 
اســت، خلق نمی تواند مانع از بندگی خالص او شــود، 
این فرد به دنبال دنیــا نمی رود و عمرش را به بطالت 

نمی گذراند.
حجت االســالم موســوی عنوان کرد: تقوا بر چهار 
قســم ظاهر، باطن و قلب و عقل اســت، گفت: تقوای 
اولیای الهی، تقوای قلب اســت که انســان را از دیدن 
غیرخدا منع می کند و بــه جوانان توصیه می کنم که 

این چهار تقوا را داشته باشند.
امام جمعــه موقت همدان در ادامه ســخنانش به 
ســالروز ارتحال مؤسس حوزه علمیه قم، آیت اهلل حاج 

شیخ عبدالکریم حائری اشــاره کرد و گفت: این عالم 
خدمات بسیاری به اسالم کرد و آیت اهلل آخوند مالعلی 

معصومی همدانی از شاگردانش بود.
وی به بزرگداشت آیت اهلل سیدابوالقاسم کاشانی نیز 
اشاره و بیان کرد: اگر آیت اهلل کاشانی نبود مسأله ملی 

شدن نفت در کشور ما پا نمی گرفت.
حجت االسالم موســوی با تأکید بر اینکه فهمیدن 
اسرار حج بســیار سخت اســت، عنوان کرد: حج نیز 
دارای چهار بعد اخالقی، سیاسی- اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی است.
وی با اشــاره به بدعهدی اروپایی هــا و کنار رفتن 
آمریکا از برجام تصریح کرد: ما همه می دانیم که اروپا 
و آمریکا به عهد خود وفا نمی کنند اما مســؤوالن باید 
بدانند که اینها یکی از خواسته های شما را نمی پذیرند 
و حضرت امام علی)ع( می فرماید قبل از اینکه دشمن 

برای شما تصمیم بگیرد شما تصمیم بگیرید.
امام جمعه موقت همدان از مســؤوالن خواست تا 
گام های خود را ســریع تر کنند و عنوان کرد: برگشت 
آمریکایی هــا به برجام معنایش همان اســت که رهبر 
انقالب فرمودند و پیاده شدن برجام این است که تمام 

تحریم ها برداشته شود.
حجت االسالم موسوی در این خصوص تصریح کرد: 
آمریکایی ها همه چیــز را تحریم کردند اما ملت غیور 

ایران در تمام مشکالت صبر کردند.
وی تأکید کرد: مسؤوالن باید به فکر ملت باشند و 
ملت را نگه دارند و تا وقتی که مردم هســتند از هیچ 

تهدید و تحریمی نترسند.
امام جمعه موقت همدان با اشاره به اینکه وضعیت 
معیشتی مردم بســیار پایین آمده اســت، خطاب به 

مســؤوالن گفت: آیا این وضع مسکن و اجناس است؟ 
جوانان به دلیل گرانی نمی توانند ازدواج کنند و برخی 
می گوینــد این بــاال و پایین آمدن قیمــت به دلیل 

انتخابات است.
وی خواستار رســیدگی به وضعیت معیشت مردم 
شــد و گفت: این گرانی ها و وضعیت معیشــتی همه 

موارد را تحت تأثیر قرار می دهد.
*جعفری: آغاز وقف مشارکتی مهر فاطمی در 

همدان
کارشــناس اوقاف و امور خیریه خراســان جنوبی 
نیز در ســخنان پیش از خطبه های نماز جمعه شــهر 
همدان با اشاره به حدیثی از حضرت رسول اکرم)ص( 
در خصوص اینکه انســان پس از مرگ پرونده اعمالش 
بســته می شــود مگر ســه گروه، عنوان کرد: این سه 
گروه کســانی هستند که صدقه جاریه از خود به جای 
گذاشته اند و کســی که مردم از علم او بهره می برند و 

پدر و مادری که فرزند صالح تربیت می کنند.
محمــد جعفری با بیان اینکــه صدقه جاریه، وقف 
است، بیان کرد: وقفی به عنوان وقف مشارکتی وجود 
دارد که چندین نفر با هم به صورت مشــترک چیزی 

را وقف می کنند.
جعفری به موقوفه مهر فاطمی در خراســان رضوی 
اشــاره  کرد و گفت: حضرت فاطمه)س( غریب هستند 
و آنقدر که ما برای ایام محرم شور و شوق داریم برای 

حضرت زهرا)س( نداریم.
وی در همین رابطه اظهار کرد: مجتمعی در شــهر 
مشهد با مســاحت 5 هزار مترمربع احداث شده است 
کــه طبقات پایین آن تجاری و طبقات باال مســکونی 
اســت که حاصل درآمد از اجاره بهــا را خرج حضرت 

زهرا)س( می کنند.
جعفری با اشــاره به اینکه در کشــور این طرح در 
حال شــکل گیری است و ابتدا از مشــهد شروع شده 
است، عنوان کرد: از تمام نقاط کشور برای این موقوفه 
وقف می کنند و 320 هزار سهم 50 هزار تومانی است 
کــه هرکس به اندازه توانایی بــرای حضرت زهرا)س( 

وقف می کند.
وی گفت: این وقف ها برای هر آنچه که به حضرت 
زهرا)س( مربوط اســت، هزینه می شــود و یک وقف 

مشارکتی است.
جعفری افزود: یکی از ویژگی های وقف مشــارکتی 
این است که افراد با هر سطح درآمد می توانند در این 

کار نیک شرکت کنند.
این مســؤول ابراز کرد: این وقف در همین هفته از 
شهر همدان نیز شــروع شده است که توسط خادمان 

افتخاری موقوفات جمع آوری می شود.

خجسته در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان:

آمار واقعی بدهيد تا بودجه آسيب نبيند
حاجی بابایی: شرکت گاز، شهرک های صنعتی، کشاورزی و دامداری را گازرسانی کند

نماینده مردم  هگمتانه، گروه خبر همــدان: 
همدان و فامنين در مجلس شــورای اسالمی با 
تأکيد بر اینکه آمار واقعی باید ارائه شــود بيان 
کرد: اگر این آمارها واقعی نباشد بودجه آسيب 

می بيند.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، امیر خجســته ظهر 
پنجشــنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان با 
اشاره به تحقق 5 میلیارد تومانی بودجه از 500 میلیارد 
تومان برای پروژه آب شرب گفت: مدیران نباید با وزرا 
رودربایستی داشته باشند؛ اگر تمام پروژه های عمرانی 
تعطیل شــود، آب را نمی توانیــم تعطیل کنیم چراکه 

نیاز مردم است.
خجســته با بیان اینکه میزان تحقــق بودجه 57 
میلیــارد تومانــی پروژه های ملی شهرســتان در اجرا 
مشــخص می شود گفت: اوراق مشــارکت سه تا چهار 

سال آینده عملی می شود.
وی با اشــاره به اینکه با توجه به وضعیت کشــور 
باید تدابیری برای تشویق ورود پیمانکاران به پروژه ها 
داشــته باشــیم اظهار کــرد: همدان توانســته  اوراق 

مشارکت را صفر کند.
وی بــا بیان اینکــه نمی پذیریم پروژه آب شــرب 
همدان برای 500 میلیــارد تومان معطل بماند گفت: 

مدیران نباید با وزرا تعارف داشته باشند.
خجسته با تأکید بر اینکه آب شرب همدان اولویت 
ماســت گفت: مدیر مربوطه باید از امروز برای گرفتن 

500 میلیارد تومان اعتبار پیگیری کند.
خجسته با بیان اینکه بیمارستان اکباتان 67 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد عنوان کرد: این بیمارستان باید 

سه سال قبل به بهره برداری می رسید.
وی همچنین با تأکید بر اینکه آمار واقعی باید ارائه 
شــود بیان کرد: اگر این آمارها واقعی نباشــد بودجه 
آســیب می بیند؛ کســی ناراحت نشــود این حرف ها 

تضعیف نیست، حرف مردم است.
خجســته با تأکید بر اینکه همه آمارها را به مردم 
شــفاف بگویید اظهار کرد: بیکاری یکی از دغدغه های 
جامعه به شــمار می آید، مدیر تخصصی باید پاسخ گو 

باشد و شفاف به مردم در این خصوص سخن بگوید.
این مســؤول با بیــان اینکه دولت توان گذاشــتن 
بودجــه در پروژه های عمرانی را نــدارد گفت: جذب 
سرمایه گذار برای تکمیل پروژه های عمرانی مهم است.

وی با تأکیــد بر اینکه همدان بر اســاس اقدامات 
صورت گرفته دارد به جایگاه خود می رســد بیان کرد: 
برای ســد اکباتان از یک هزار و 500 میلیارد تا 5 هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذار می آید اما نباید فرصت و 

روزها را از دست بدهیم.

خجســته تصریح کــرد: نفت، گاز و معــدن تمام 
می شود اما گردشگری روز به روز شتاب می گیرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: آمار واقعی بدهید تا بودجه آسیب نبیند.

ميراث فرهنگی  از  کار خاصی  *حاجی بابایی: 
اســتان در مناطق ویژه گردشــگری امامزاده 
محسن)ع(، ابرو، سد اکباتان و گنجنامه ندیده ایم

دیگــر نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی نیز در سخنان خود از لزوم برق رسانی 
به منطقه ویــژه اقتصادی جهان آباد بــا 70 میلیارد 
تومان اعتبار ســخن به میان آورد و گفت: شرکت گاز 

نیز باید تا این منطقه لوله گذاری کند.
حمیدرضــا حاجی بابایی با بیــان اینکه 85 درصد 
بودجه ملی اســت گفت: باید مدیر بــه تهران برود و 
بگوید 150 میلیارد تومان اعتبار برای راه آهن را خرج 
کننــد، راه آهن همدان – مالیر نیز صد میلیارد تومان 

اعتبار دارد که باید جذب شود.
وی با اشــاره به اینکــه 57 میلیــارد تومان برای 
پروژه هــای ملــی داریم اظهار کرد: ممکن اســت 50 
درصد این مبلغ محقق شود که ضروری است مدیران 

پیگیر جذب اعتبارات باشند.
حاجی بابایی با بیان اینکه هنوز افتخار ما این است 
که روستای فاقد گاز نداریم بیان کرد: این افتخار برای 
9 سال پیش زمانی که ما روستای مرکزی را گازرسانی 
می کردیم و هنوز بزرگ ترین شهرهای کشور گازرسانی 

نداشتند بود.
وی افــزود: افتخــار ما امــروز باید این باشــد که 
شرکت گاز در استان راه بیافتد تمام شبکه های بخش 
مرکزی و شهرک های صنعتی، کشاورزی و دامداری را 

گازرسانی کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه میراث فرهنگی باید یک بســته 
برای مناطق ویژه گردشگری امامزاده محسن)ع(، ابرو، 
ســد اکباتان و گنجنامه تعریف کند گفت: در این بسته 
باید مشخص شود هر سال چه اقداماتی در این مناطق 
انجام می دهد، زیرا ما کار خاصی در این زمینه ندیده ایم.

وی با بیان اینکه 13 ســال قبل دولت مصوب کرد 
منطقــه امامزاده محســن)ع( به عنــوان منطقه ویژه 
گردشگری باشــد بیان کرد: فقط راه برای این منطقه 
اجرا شده است؛ چه کار عمرانی دیگری در این منطقه 

انجام شده است؟!
این مســؤول درباره طرح مشــترک اوقاف و امور 
خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
برای شاهزاده حســین)ع( با همکاری بانک ملی بیان 
کرد: در این طرح دری از وسط بانک برای ارتباط بقعه 

بــا پیاده راه میدان امام)ره( باز می شــود و بانک به دو 
قسمت تقسیم می شود.

*راه مرادبالغی را راه اصلی کنيد
وی در ادامه ســخن خود از راه و شهرسازی گالیه 
کرد و گفت: راه مرادبالغی را راه اصلی کنید، 1.5 سال 
اســت کار مطالعاتی آن انجام شده است؛ 20 میلیارد 
تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص یافته و چهار ماه 
از ســال گذشته اما کاری در این زمینه صورت نگرفته 

است.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس با بیان 
اینکه طرح جامع شــهری خوب پیــش می رود اظهار 

کرد: این طرح مردادماه باید مصوب شود.
وی بــا بیان اینکه شهرســتان همدان با 700 هزار 
دانش آمــوز باالترین جمعیت دانش آموزی اســتان را 
دارد گفت: اما بدترین وضعیت ســاختمان ها را در این 

شهرستان داریم.
*لزوم ایجاد 30 سرویس بهداشتی در مدارس 

همدان
حاجی بابایی با تأکید بر اینکه حداقل می بایست 30 
سرویس بهداشــتی در مدارس شهر ایجاد شود عنوان 
کرد: خجالت می کشم وقتی به روستایی می روم که با 

400 دانش آموز مدرسه سرویس بهداشتی ندارد.
برای  تومان  ميليون   500 تخصيص  *افشاری: 

شروع مطالعه قطار شهری
فرمانــدار همــدان نیز بــا بیان اینکه می بایســت 
دســتگاه ها گزارش های صحیحی را ارائه دهند گفت: 
گاهــی گزارش هایی که ارائه می شــود مصرف داخلی 
دارد و باعث می شــود اعتبارات الزم و درخواســتی به 

استان تعلق نگیرد.
حســین افشــاری با اشــاره به اینکه می بایســت 
دســتگاه ها گزارش های صحیحــی را ارائه دهند بیان 
کرد: این گزارش ها در ســطح کشور به ما آسیب وارد 
کرده و موجب عدم تخصیص اعتبار در برخی بخش ها 

می شود.
این مســؤول به صحبت های امیر خجسته نماینده 
مردم همدان در مجلس اشــاره و بیان کرد: درخواست 
خجســته در رابطه با نفی آمارهای ارائه شــده مراکز 
رســمی قانونی نیســت بکــه در راســتای ضرورت 

شفاف سازی است.
وی بــا بیــان اینکه ارائــه آمارها بــه این صورت 
نیســت که از بخش دولتی آمار بگیرند بلکه براساس 
اســتانداردهای جهانی است عنوان کرد: شاید برخی با 
بیان این نرخ ها احساس کنند آمارها واقعی نیست اما 
اقدامات انجام شــده به عنوان مثال در بخش اشتغال 

بسیار گسترده است.

افشــاری با بیان اینکه در شاخص کالن اقتصادی 
مواردی مانند نرخ تورم، درآمد ســرانه و نرخ بیکاری 
داریم اظهار کرد: فصل شاخص بندی اعتبارات از امروز 

شروع شده است.
وی با اشــاره به اینکه در آذرماه بودجه سال آینده 
کشــور به مجلس ارائه می شــود بیان کرد: پروژه های 
پیشنهادی، سیاســت گذاری و پیش بینی اعتبارات از 

ماه ها قبل شروع شده است.
فرمانــدار همدان با بیان اینکه اولویت نخســت در 
اعتبــارات پرداخت بدهــی پیمانکاران اســت گفت: 
پروژه هــای نیمه تمام با پیشــرفت کاری بــاال نیز در 

اولویت دوم اعتبارات قرار دارند.
افشــاری به 6 پروژه نیمه تمام بســیج به واســطه 
انشعابات در شهرستان همدان اشاره و بیان کرد: اعتبار 
مورد نیاز برای انشعابات این پروژه ها تأمین و در هفته 

دولت به بهره برداری خواهند رسید.
این مســؤول تصریــح کرد: در بخــش راه، میراث 
فرهنگی، پایگاه های امدادی و کشاورزی شاخص های 
اســتان از میانگین کشــوری باالتر اســت و از بخش 

اعتبارات توازن نتوانستیم اعتبار تأمین کنیم.
وی بــا بیان اینکه 85 درصد از محل منابع ملی باز 
اســت بیان کرد: اگر پروژه ای محقق شده و نتوانستیم 
برای آن اعتبــار بگیریم باید از ســرفصل ملی تأمین 

اعتبار شود.
افشــاری با بیان اینکــه از اعتبارات شهرســتانی 
500 میلیون تومان برای شــروع مطالعه قطار شهری 
اختصاص یافته است گفت: امیدواریم تا پایان شهریور 

مشاور طرح پیشنهادی خود را ارائه کند.
همدان  شهرستان  بسيج  پایگاه   120 *بقایی: 

نيازمند 10 تا 40 ميليون تومان اعتبار
ســرهنگ پاســدار علی بقایی فرمانده سپاه ناحیه 
همدان نیز با اشاره به نیمه تمام بودن 6 پروژه ورزشی 
بیان کرد: 120 پایگاه بســیج نیازمند در شهرســتان 
همــدان داریم که از 10 تا 40 میلیــون تومان اعتبار 

نیاز دارند.
قهاوند  مدارس  برخی  قمری:  *حجت االسالم 

فاقد سرویس بهداشتی، دیوارکشی و ایزوگام
مدیــر آموزش و پرورش قهاوند نیــز با بیان اینکه 
این شــهر با 64 مدرسه از لحاظ تعمیرات و تجهیزات 
وضعیت مناســبی نــدارد گفت: برخی مــدارس فاقد 

سرویس بهداشتی، دیوارکشی و ایزوگام هستند.
حجت االسالم ابراهیم قمری با اشاره به اینکه از سال 
70 که ساختمان آموزش و پرورش تحویل داده شده تا 
کنون تعمیر نشده است گفت: البته 15 میلیون تومان 

در این زمینه اختصاص داده شده اما کم است.

خبــر همدان

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

تأمين ایمنی بازار نيازمند همکاری کسبه
هگمتانه، گروه خبــر همدان: معاون خدمات 
شــهری شــهردار همدان بر ضرورت همکاری 
کســبه و مغازه داران برای تأميــن ایمنی بازار 

همدان تأکيد کرد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی معاونت 
خدمات شهری شهرداری همدان، وحید علی ضمیر با 
اشــاره به وضعیت ایمنی بازار همدان گفت: شبکه آب 
رسانی و جمع آوری فاضالب، شبکه گازرسانی، توزیع 
و مصرف برق، شــبکه مخابرات، دستگاه های حفاظت 
در برابر آتش ســوزی، ســامانه گرمایش، سرمایش و 
تهویه مطبوع و معابر و دسترسی ها از جمله مهمترین 
زیرســاخت هایی هستند که به منظور ایمنی بازار باید 

مورد ارزیابی و ایمن سازی قرار گیرند.
علی ضمیر با اشــاره به حادثه آتش ســوزی بازار 
تبریز ادامه داد: طی دهه های گذشــته به ایمن سازی 
بازار کمتر توجه شــده و درحال حاضــر ارتقاء ایمنی 
آن بــا اهدافی چون کاهش ســطح آســیب پذیری، 

خطرپذیری و افزایش قابلیت خدمات دهی در دســتور 
کار شهرداری قرار دارد.

وی گفــت: آموزش های ایمنی و آتش نشــانی به 
منظور افزایش سطح دانش، نگرش و مهارت شاغالن و 
کســبه بازار در کنترل آتش سوزی می تواند از اقدامات 
پیشگیرانه جهت تأمین افزایش سطح ایمنی در شهرها 

باشد.
وی ضمن انتقاد از برخی ســد معبرها در بازار بیان 
کرد: در این زمینه برخی کســبه همراهی مناســبی 
ندارند و کســانی هم که می  خواهنــد موارد را رعایت 
کنند دچار مشــکل می  شــوند پس جلب مشــارکت 
حداکثری اصناف و شــهروندان موجــب ایمنی بازار 

می شود.
وی اعالم کرد: ســازمان آتش نشانی شهرداری در 
حد توان تذکرهای الزم را به منظور رفع نواقص ایمنی 
به کسبه داده و شــهرداری نیز در داخل و خارج بازار 
نسبت به افزایش شیرهای هیدرانت اقدام می کند تا در 

مواقع اضطراری امکان تأمین آب مورد نیاز برای مهار 
آتش در کمترین زمان وجود داشته باشد.

علــی ضمیر با تأکیــد بر این کــه گاه وجود یک 
کپســول آتش نشانی از یک حریق جلوگیری می کند، 
افزود: برخــی از این کپســول ها در واحدهای صنفی 
تاریخ مصرفشان گذشــته است و یا این که کپسول ها 

هنگام حادثه در دسترس نیست که این نیازمند اصالح 
است تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایــان تصریح کرد: برای ســامان دهی بازار 
همدان نیاز اســت با همکاری نهادها و دســتگاه های 
ذیربط و مشــارکت کسبه ها برای رفع این مشکالت و 

موانع اقدام کنیم.



برابر راي شماره 139360326009000291 مورخه 94/04/25 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان 
فامنين تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي قاســم عبدي فرزند محمد به شــماره شناسنامه 8180 صادره از فامنين به شماره ملي 5029472037 در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
يکصد و هفتاد متر مربع و پنجاه و هفت صدم متر مربع قسمتي از پالک104 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي فامنين خريداري از مالک رسمي آقاي محمد عبدي 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 اعتراض داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنين 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:1398/04/29 * تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/13 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
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جناب آقای حميدرضا جليلی  مدير محترم روابط عمومی روزنامه هگمتانه

روزنامه هگمتانه

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده آن مرحومه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 

شما و ساير بازماندگان صبر جزيل و برای آن عزيز تازه سفر کرده غفران واسعه الهی مسئلت داريم.
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3 شنبه 29 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4300

اخبار کوتاه

بدحجابی در برخی نهادها و 
برنامه های تلویزیون بدتر از 

مشاهدات پلیس در خیابان هاست
فرمانــده ناجــا گفــت: متأســفانه در برخی 
بانکها و حتی برنامه های تلویزیونی،  بیمارستانها، 
بدحجابی هــا به مراتب بدتر از افرادی اســت که 

پلیس در خیابانها با آنها برخورد می کند.

آمادگی مجلس برای تصویب
 قانون سامانه امالک

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس 
گفت: مشاوران امالک، خریداران و فروشندگان باید 
مکلف به درج اطالعات مسکن و دریافت کد رهگیری 
شوند؛ چراکه این رویکرد می تواند به ساماندهی بازار 

مسکن کمک شایانی کند.

صنعتگرنماها در کمین
 دریافت تسهیالت 30 هزار میلیارد 

تومانی تولید
منصور مرادی عضو کمیســیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس معتقد است در صورتی که 
فهرســت دقیقی از واحدهــای تولیدی کوچک و 
متوسط در دست نباشد نورچشمی ها و آقازاده ها 
به جــای تولیدکننده واقعی تســهیالت 30 هزار 

میلیارد تومانی تولید را دریافت می کنند.

ضرورت استخدام پزشک متخصص 
با اولویت مناطق محروم

منوچهر جمالی سوســفی عضو هیأت رئیسه 
کمیســیون بهداشــت مجلس با تأکید بر اینکه 
استخدام پزشکان متخصص باید با اولویت مناطق 
محروم باشد، گفت: باید از پزشکان تعهد خدمت و 

ماندگاری در مناطق محروم گرفته شود.

تالش سوداگران برای رشد نرخ دالر
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به تالش ســوداگران برای ممانعت از ریزش قیمت 
دالر، گفت: اخیرا شاهد ثبات در سیاست های بانک 
مرکزی بودیم، چراکه حرکاتی که در جهت شناور 
کردن نرخ ارز و بازار متشــکل ارزی صورت گرفته 
توانسته ثبات ایجاد کند. حسینی شاهرودی بیان 
اینکه شــخص رئیس جمهور اعــالم کرد که رقم 
واقعی دالر زیر 10 هزار تومان اســت، گفت: بازار 
ارز به سمت پیدا کردن قیمت واقعی خود حرکت 
می کند و اگر بازار متشــکل ارزی شکل بگیرد و با 
شفافیت در عرضه و تقاضا همراه باشد قطعا شاهد 

اُفت شدیدتر قیمت ارز در بازار خواهیم بود.
 

انعکاس

قرائت دعای کميل زائران در جوار بارگاه رسول گرامی اسالم )ص(

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان:

با ترامپ مذاکره نمی کنیم
برنامه موشک های بالستیک محور مذاکرات نیست

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر امور خارجه 
کشورمان اظهار کرد که آمریکا نمی تواند امنيت 
منطقه را تأمين کند و تنها کاری که کرده است، 
مســلح کردن گروهک های تروریستی همچون 

داعش بوده است.
محمدجــواد ظریف، در گفت وگویی که با نشــنال 
اینترست انجام داد، درباره ادعای آمریکا مبنی بر ساقط 
کردن پهپاد ایرانی گفت: افزایش حضور آمریکا در خلیج 

فارس کمکی به امنیت و ثبات این ناحیه نمی کند.
ظریف در پاســخ به سوالی در خصوص ناپدید شدن 
یــک نفتکش در خلیج فارس گفــت: تمام اطالعی که 
من دارم این است که ما یک شناور کوچک حامل یک 
میلیون لیتر سوخت قاچاق شده که نفت نبوده را توقیف 
کرده ایــم. از مرزهای زمینی و دریایی قاچاق زیادی رخ 
می دهد و ما همواره در تالشــیم تا جلوی این مسئله را 
بگیریم. اگر منظورتان همین بود، این یک شناور قاچاقی 

بوده است.
وی در پاســخ به پرسش مجری در خصوص ارسال 
500 نیروی نظامی آمریکایی به عربســتان ســعودی 
اظهــار کرد: ایــن تنها یک حرکت نمادین اســت و به 
امنیت هیچ کجا کمکی نمی کند. قطعا نمی توان امنیت 
منطقه مــان را از خارج خریداری کنیــم. ما باور داریم 
که کشــورهای منطقه باید خود امنیت شان را از طریق 

همکاری و اتحاد منطقه ای تأمین کنند.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پاســخ به پرسشی 
در خصوص احتمال ارســال مجدد تسلیحات آمریکایی 
به ســوریه گفت: ما خودمان تسلیحات سوریه را تأمین 
کرده ایم. آمریکا به جز النصره، داعش را نیز مسلح کرده 
است. رسانه های غربی در گزارش هایی نشان داده اند که 
تسلیحات آمریکایی از طریق عربستان به دست داعش 
رسیده است. شما نمی توانید گروهک های تروریستی را 
مســلح کنید و انتظار داشته باشید که بر مقاومت های 

مردمی غلبه کنند. چنین چیزی غیرممکن است.
وی در خصوص ادعای میانجی گری رند پائول تصریح 
کــرد: دونالد ترامــپ همین امروز اعالم کــرد که پائول 
فرستاده ویژه وی نیست. ما نیز حرف او را قبول می کنیم.

ظریف در خصوص مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا 
گفت: من با اعضای کنگره دیدار کردم اما آن ها طرفین 
مذاکره نیستند. آن ها نماینده مردم  هستند اما مذاکره 

باید با دولت وقت انجام شود.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پاسخ به اینکه" آیا 
ایــران به حمله ای که نزدیک بود در ماه ژوئن رخ دهد، 
پاسخ می داد؟" گفت: همینطور است. ما پاسخ می دادیم 
و آمریکا نیز کامال به این مســئله واقــف بود. به آن ها 
بالفاصله پس از ساقط شدن پهپادشان هشدار دادیم. ما 

از خودمان دفاع می کنیم. هر حمله ای به ما با واکنشی 
بزرگ مواجه خواهد شد.

وی در ادامــه افزود: به گمانم ترامپ به دنبال جنگ 
نیست. او فکر می کند که از طریق اعمال فشار به توافقی 

بهتر دست می یابد. اطالعات اشتباهی به او داده اند.
ظریف همچنین در خصوص "مشــاور امنیت ملی 
شــدن جان بولتون" بیان کرد: بــه گمانم حضور جان 
بولتون در کاخ ســفید برای هیچ کسی در جهان خبر 

خوبی محسوب نمی شد.
وی در پاســخ به اینکه "آیا ترامپ می خواهد کاری 
که با کره شمالی انجام داد را بر روی ایران تکرار کند؟" 
گفت: فکر کنم که ترامپ چنین چیزی گفته بود اما با 
اعمال فشــار حداکثری نمی تواند به چنین خواسته ای 

دست یابد.
وزیر امور خارجه ایران در پاســخ به اینکه "چرا شما 
شخصا با ترامپ مذاکره نمی کنید؟" تصریح کرد: این کار 
را نمی کنیم؛ چراکه هم اکنون یک توافق با دولت آمریکا 
داریــم. اگر در نظر بگیریم که توافق با دولت قبلی تنها 
تا زمان روی کار آمدن ترامپ حفظ شد، پس باید تصور 
کنیم کــه توافق بعدی نیز تا پایان ریاســت جمهوری 
ترامپ باقی خواهد ماند. همین باعث می شــود که او به 

خواسته خود نرسد.
ظریــف همچنین در خصوص احیــای برجام گفت: 
بی اعتمادی هــای زیادی در ایــران در خصوص تعامل با 
دیگــران وجود دارد اما ایران نشــان داده که به تعهدات 
بین المللی اش پایبند است. پس اگر ما شاهد تعهد متقابل 
باشــیم، قطعا برجام ارزش احیا شــدن را دارد. ما تمام 

تالشمان را می کنیم که این توافق پابرجا باقی بماند.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پاسخ به این سوال 
که "آیا حمایت وی از برجام، به جایگاهش خدشه وارد 
کرده است؟" گفت: مردم چندان از نتایج حاصل شده از 
برجام خوشحال نیستند؛ چراکه دیده اند آمریکا از آنچه 

که می پنداشتند نیز غیرقابل اعتمادتر است.
ظریف با اشاره به اینکه اروپا از مواضع آمریکا پیروی 
نمی کند، گفت: اروپا اگر به دنبال منافع خودش باشد، 
باید راه دیگــری را اتخاذ کند. البته گمان نمی کنم که 
آنها عزم الزم برای استقالل را داشته باشند. این مسئله 

برایشان هزینه خواهد داشت.
وی در خصوص احتمــال وقوع جنگ گفت: جنگ 
چیزی اســت که همه باید از آن اجتنــاب کنند اما ما 
نمی توانیم از آن فرار کنیم. ما نمی توانیم از منطقه فرار 
کنیم. ما همینجا هستیم. نمی توانیم جای دیگری برویم. 
هرکس که جنگ را آغاز کند، به آن پایان نخواهد داد و 

قطعا ما آغازکننده جنگ نخواهیم بود.
محمدجواد ظریف در خصوص نقش مسکو در جنگ 

احتمالی گفــت: همه چیز غیرقابل پیش بینی اســت. 
روسیه شریک و همسایه ای مهم است. ما اتحاد نظامی 
با روســیه نداریم اما روابطمان خوب است. ما سیاست 
خارجه مان را بر پایه حدس و گمان بنا نکرده ایم. ما یاد 

گرفته ایم که به منابع خودمان متکی باشیم.
وی دربــاره نقش چین نیز گفــت: آن هم به همین 
منوال است. ما به چین و روسیه بسیار نزدیک هستیم 
اما آن ها تصمیماتشان را بر پایه منافع امنیت ملی شان 
اتخــاذ می کنند. مــا نیز بر پایه امنیــت ملی خودمان 

تصمیم می گیریم.
ظریف با اشــاره بــه اینکه آمریــکا نمی تواند باعث 
تغییر نظام در ایران شــود، گفت: آن ها انتظار داشتند 
که ما مدت ها قبل سقوط کنیم. جان بولتون این را در 
سخنرانی اش مشخص کرده است. او پیش بینی کرده بود 
که ما در عرض یک ســال سقوط خواهیم کرد. تاکنون 
که 9 ماه نیز بیشــتر از آن یک ســال گذشــته است. 

سال های بیشتری نیز همین گونه سپری خواهد شد.
وزیر خارجه ایران همچنین با اصالح برخی شایعه های 
پخش شده در خصوص آمادگی ایران برای مذاکره بر سر 
برنامه های موشکی اش گفت: برنامه موشک های بالستیک 

ایران موضوع مذاکرات نخواهد بود.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد که وضعیت 
سوریه از طریق مذاکرات آستانه در حال پیشرفت است 
و حضور یا عدم حضور آمریکا در سوریه تأثیری در این 

روند نخواهد گذاشت.
وی همچنیــن در خصــوص وضعیــت یمن گفت: 
برخی از همســایگان مان باید از این جاه طلبی یا توهم 
که رسیدن پیرزوی نظامی در یمن ممکن است، دست 
بکشــند. آن ها باید تا کنون به این نتیجه رسیده باشند 
که پیروزی نظامی غیرممکن است و باید به دنبال راهی 

برای جلوگیری از شکست خوردن نظامی باشند.
ظریف در پاســخ به این ســوال کــه "چه چیزی 
نشان دهنده جدیت آمریکایی ها برای مذاکره با ایرانیان 

خواهد بود؟" پاسخ داد: متوقف کردن تحریم ها!
ظریــف در خصوص مذاکره بــا ترامپ تصریح کرد: 
برای ما فرقی ندارد که چه کســی ریاســت کاخ سفید 
را در دســت دارد. ما محاسبات مان را بر اساس منافع و 
آینده خودمان انجام می دهیم. آمریکا باید آینده خود را 

مشخص کند.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

تصاویر پهپادهای سپاه از ناوچه آمریکایی 
و سند دروغ بودن ادعای آنان را منتشر خواهیم کرد

روابط  جهــان:  و  ایران  گــروه  هگمتانه، 
عمومی کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در بيانيه ای با مضحک خواندن عمليات مورد 
پهپاد  کردن  سرنگون  در  آمریکایی ها  ادعای 
ایرانی در تنگه هرمز، اعــالم کرد: به زودی 
ناوچه  از  نيروی هوافضای سپاه  تصاویر پهپاد 
آمریکایی ها را منتشر و سند بی پایه و اساس 
بودن ادعای آنــان را در معرض افکار عمومی 

جهانيان قرار می دهيم.
در پــی ادعــای واهی و دروغین جمعه شــب 
گذشــته ترامپ رئیــس جمهور ایــاالت متحده 
آمریکا مبنی بر ســرنگون ســاختن یــک پهپاد 
ایرانی توســط ناوچه تهاجمی آبی-خاکی "یو اس 
اس باکســر" این کشــور در تنگه هرمز و تکذیب 
آن توسط ســتاد کل نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران، روابط عمومی کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در بیانیه ای، اعالم کرد: به زودی 
تصاویــر پهپادهای ســپاه از ناوچــه "یو اس اس 
باکســر" آمریکایی که مدعی ســرنگون ساختن 
یــک پهپاد ایرانی در روز پنجشــنبه بر فراز تنگه 
هرمز شده است را منتشــر خواهیم کرد تا دروغ 

و بی پایه و اســاس بودن این ادعا در معرض افکار 
قرار گیرد. عمومی جهانیان 

در ایــن بیانیه تأکید شــده اســت: این تصاویر 
نشان خواهد داد پهپاد نیروی هوافضای سپاه پیش 
از ورود ناوچــه آمریکایــی به تنگــه هرمز در حال 
اجــرای مأموریت جاری خــود در منطقه بوده و از 
جملــه تصاویر مربوط به رصــد و مراقبت از ناوچه 
مذکور را نیــز قبل و حتی بعد از زمان مورد ادعای 
آمریکایی ها به ایستگاه خود ارسال و سالم به پایگاه 

خود بازگشته است.
روابط عمومی کل ســپاه در پایــان بیانیه خود 
تأکید کرده اســت: یگان هــای دریایی و هوافضای 
ســپاه بر اســاس مأموریت هــا ی قانونــی خود و 
در راســتای برقــراری امنیت آبراه تنگــه هرمز و 
خلیج فارس، تحرکات بیگانــگان به ویژه نیروهای 
تروریســت آمریــکا و انگلیســی ها در این منطقه 
راهبردی را هوشــمندانه و به طور مســتمر تحت 
نظارت و کنترل دقیق داشــته و با اشراف اطالعاتی 
و آمادگی هــای مطمئــن موجود، هرگونــه اقدام 
تجاوزکارانه و خالف قوانیــن و مقررات بین المللی 

آنان را با پاسخ متناسب، مواجه خواهند ساخت.

ایران و جهان

وزیر صنعت مدعی شد

کاهش بيکاری در 3 ماهه امسال

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: وزیر صنعت، 
فارغ  بيــکاری  از کاهش  و تجــارت  معــدن 
التحصيالن دانشــگاهی در سه ماهه اول امسال 

خبر داد.
رضا رحمانی در مراسم افتتاح نمایشگاه فرصت های 
ساخت داخل اظهار کرد: رهبر معظم انقالب در دیدار 
با نخبگان و اســاتید دانشگاهی کشــور، بزرگوارانه در 
خصوص ســاخت داخل نکاتــی را فرمودند و از همان 
روز در وزارت صنعــت و وزارت علوم بــا توان جدید 

حرکت هایی را آغاز کردیم.
وی افزود: در گام نخست همایش دانشگاه و صنعت 
به همــت وزارت علوم برگزار شــد و در گام بعدی و 
توســط وزارت صنعت، نمایشــگاه فرصت های ساخت 
داخل و رونق تولید در دستور کار قرار گرفت که امروز 

شاهد افتتاح آن هستیم.
* ما می توانيم

رحمانی افــزود: باید باور کنیم که مــا می توانیم، 
خودباوری آن چیزی اســت که همواره در فرمایشات 

موکد امام راحل و مقام معظم رهبری بوده و هســت و 
ما باید در جهت آن حرکت کنیم.

وزیر صنعت تأکید کرد: کشــور ما دارای موقعیتی 
اســتراتژیک بــوده و از منابع طبیعی و انســانی قابل 

توجهی برخورداریم.
* اگر صنعت و توليد فعال باشد آثارش فراگير 

خواهد بود
رحمانی تصریح کرد: اگر صنعت و تولید فعال باشد 
آثارش فراگیر خواهد شــد، راهکار اساسی حل مسائل 

کشورمان هم همین است.
وی افزود: نمــود اقتصاد مقاومتی و شــرکت های 
دانش بنیان و حتی بهره وری و دســتگاه های دیگر در 

همین تولید و صنعت و واحدهای صنعتی است.
وزیــر صنعت با اشــاره به کارکرد مؤثــر تولید در 
عملکرد ســایر دســتگاه های دولتی، گفت: اگر تولید 
رونق بگیرد، اشتغال ایجاد می شود و موضوعاتی مانند 
مالیات و روابط کارگر و کارفرما دارای نمود بیشــتری 

خواهد شد.

رحمانی افــزود: مردم باید احســاس کنند که در 
جبهه جنــگ اقتصادی قرار داریــم و در حال مبارزه 

هستیم.
در  کــرد: خوشــبختانه  اظهــار  وزیــر صنعت 
شــرایط موجود جوانان متخصــص و توانمند پای 
کار آمده انــد و ظرفیت های خوبــی در حال فعال 
شدن اســت، باید از فرصت وجود همین جوانان و 
آنها در بخش هــای مختلف صنعتی  توانمندی های 

کنیم. استفاده 
وی افزود: امســال یک روح جدید، انگیزه، شــور و 
اراده جدی و جهادی در بخش تولید و صنعت مشاهده 

می کنیم که باید تقویت شود.
* دو بــال فناوری و صادرات برای توســعه 

صنعت
وی گفت: صنعت برای توســعه واقعی و برای پرواز 

به دو بال فناوری و صادرات نیاز دارد.
رحمانی با اشــاره به استقرار شش هزار واحد فناور 
در پارک های علم و فناوری کشــور، تصریح کرد: این 
ظرفیت بســیار خوبی اســت که باید از آن بهره الزم 

را ببریم.
* کاهش بيکاری در 3 ماهه اول امسال

وی اضافه کرد: خوشــبختانه در سه ماهه اول سال 
1398 بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 1.4 درصد 

کاهش یافته است.
وزیــر صنعت اظهار کرد: اگــر واحدهای بزرگ در 
حوزه های فوالد، خودرو و پتروشــیمی فعال شــوند، 
قطعا بــر واحدهای کوچک و پایین دســت نیز تأثیر 

خواهند داشت.
وی گفــت: ضروری اســت نمایشــگاه فرصت های 
ســاخت داخل در واحدهای بزرگ تداوم داشته باشد، 
در واحدهــای کوچک از طریق تشــکل ها ادامه یابد و 

اطالع رسانی دقیق انجام شود.
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خبــر

3 محور مهم و حادثه خیز 
نهاوند ساماندهی می شوند

و  راه  مدیر  گروه شهرســتان:  هگمتانه، 
شهرســازی نهاوند گفت: سه محور مهم و 
حادثه خيز نهاوند با قــرار گرفتن در ردیف 

اعتبارات ملی، ساماندهی می شوند.
حسین متین اظهار کرد: با تالش های نماینده 
مردم نهاوند در مجلس سه پروژه راه های اصلی و 
مهم شهرستان نهاوند در ردیف اعتبارات ملی قرار 

گرفتند و اکنون این پروژه ها فعال هستند.
وی تصریح کــرد: این پروژه ها شــامل محور 
نهاوند_آورزمان_ مالیــر، محور نهاوند_ بروجرد 
و محور نهاوند_ فیروزان است که در حال حاضر 
این پروژه ها در دست اقدام قرار دارند و  کار در این 

محورها به خوبی پیش می رود.
متین افزود: این سه محور از محورهای اصلی 
شهرستان و بسیار حادثه خیز هستند و ساماندهی 
این محورها از مطالبات مهم و دیرینه مردم نهاوند 

است.
وی عنوان کرد: محور نهاوند_ آورزمان_ مالیر 
به طول هشــت کیلومتر و اعتبار آن 80 میلیارد 
ریال اســت و در حال حاضر این پروژه 85 درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد و از سر عشوند به سمت 
نهاوند به طول د و کیلومتر قیرپاشی آن انجام شده 

و به زودی این قسمت آسفالت می شود.
مدیر راه و شهرســازی نهاوند بیان کرد: پروژه 
محــور نهاوند_ بروجرد به طول ســه کیلومتر و 
اعتبار آن 50 میلیارد ریال اســت و این پروژه نیز 
60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ظرف شش ماه 

آینده به بهره برداری می رسد.
متین گفت: پروژه محور نهاوند_ فیروزان نیز 
به طول شــش کیلومتر و اعتبار آن 141 میلیارد 
ریال اســت و این پروژه اکنون حدود 35 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و سال آینده به بهره برداری 

می رسد.
وی تأکیــد کرد: با تالش هــای نماینده مردم 
نهاوند در مجلــس در حال حاضر 24 پروژه راه و 

شهرسازی در نهاوند فعال است.
متین در ادامه با اشاره به اینکه مجوز و اعتبار 
الزم برای بهســازی 76 کیلومتر محور روستایی 
نهاوند در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این 
76 کیلومتر شــامل دو پروژه راه های فرعی و 14 

پروژه راه های روستایی شهرستان است.
وی با بیــان اینکه پروژه هــای راه های فرعی 
شــامل دو پروژه مهــم راه نهاوند_گیان به طول 
17 کیلومتــر با 24 میلیارد ریــال اعتبار و پروژه 
دهفول_ برزول_ فارسبان به طول 18 کیلومتر و 
با اعتبار 18 میلیارد ریال است، ابراز کرد: در حال 
حاضــر این دو پروژه در حال اجرای مناقصه برای 

انتخاب پیمانکار است.
مدیر راه و شهرســازی نهاونــد عنوان کرد: از 
این پروژه ها پنج پروژه در دســت اقدام قرار دارد، 
9 پــروژه برای انتخاب پیمانــکار برای بار دوم به 
مناقصه گذاشــته شده  و چهار پروژه نیز در دست 

مطالعه قرار دارند.

مدیر جهاد کشاورزی فامنین خبر داد
2 هکتار گل محمدی در فامنین 

کشت شد

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشاورزی شهرســتان فامنين از کشت دو 
هکتار گل محمدی در شهرســتان فامنين 

خبر داد .
جعفر کاویانی دلشــاد افزود: از این میزان 1.5 
هکتار در سه روســتای زرقان، قموشانه و طاوه و 

0.5 هکتار در اراضی فامنین کشت شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با توســعه باغ های گل 
محمدی فرصت های شــغلی جدید بــرای افراد 

جویای کار ایجاد شود.
وی نیاز آبی کم، ســازگاری با محیط، توسعه 
صادرات غیــر نفتی، ایجاد درآمدزایی و توســعه 
طبیعت گردی را از دیگر مزایای توسعه کشت این 
گیاه برشمرد و گفت: اگر برنامه ای برای توسعه و 
کشت جایگزین مد نظر است باید به موضوع بازار 

فروش نیز اهمیت داده شود.
کاویانی دلشــاد اظهــار کرد: تــا فعالیتی در 
روســتا به صورت عملی انجام نشــود و نتایج آن 
برای دیگران محرز نشــود در روستا جایگاه پیدا 
نمی کند و ما انتظار داریم با کشــت این دو هکتار 
در منطقه و برگزاری کالس های آموزشــی برای 
زنان شاهد توسعه و افزایش سطح زیر کشت این 

محصول در منطقه باشیم.

خبــر

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی 
راهداری کشور:

صدور مجوز انتقال بارهای 
ترافیکی در اسدآباد 

پیگیری می شود
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرکل دفتر 
حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشور گفت: صدور مجوز انتقال 
بارهای ترافيکی در شهرســتان اسدآباد در 
دستور کار است و به زودی اجرایی می شود.

غالمحسین دغاغله در سفر به استان همدان و 
در نشستی با مدیران شرکت های حمل و نقل کاال 
به بررسی مســائل حمل و نقل کاالی شهرستان 
اسدآباد پرداخت و اظهار کرد: در راستای تسهیل 
امــور حمل و نقل کاال در شهرســتان اســدآباد 
ترتیبی اتخاذ خواهد شــد تا صدور مجوز انتقال 

بارهای ترافیکی در شهرستان انجام شود.
وی افزود: به منظــور ایمنی و عدم اخالل در 
تردد وســایل نقلیه و حفاظــت از راه و ابنیه فنی 
باید طول، عرض، ارتفاع و وزن وســایل نقلیه ای 
که قصد ورود به جریان ترافیکی جاده های کشور 
را دارند، منطبق با مقادیری باشــد که در مقررات 

حمل و نقل بار در راه ها، تعیین شده است.
دغاغله ادامه داد: همچنین نوبت دهی مکانیزه 
برای بارهای کنسانتره و فوالد اسدآباد در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.
* بهسازی و روســازی بخشی از گردنه 
اسدآباد با اختصاص 7 ميليارد تومان اعتبار

معاون راهداری ســازمان راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای کشــور نیز گفت: پیگیری الزم برای 
بهســازی و روسازی بخشــی از گردنه اسدآباد با 
اختصاص هفت میلیارد تومان در دستور کار است.
حیدر مطاعی بــا تأکید بر اینکه پیگیری الزم 
برای بهسازی و روسازی قسمتی از گردنه اسدآباد 
ضروری اســت، اظهار کرد: ســاماندهی راه های 
روســتایی و ایمن سازی مســیر گردنه اسدآباد از 
نظر جداسازی مســیر و اجرای پروژه روشنایی و 

نصب عالئم در این محور انجام خواهد شد.
وی ضمن بازدید از گردنه اسدآباد و محورهای 
روســتایی، فرعی و اصلی این شهرستان افزود: در 
بازدید انجام شــده از دو راه روستایی چشمه علی 
و گدار پهن نیز بهســازی مسافتی به طول حدود 

شش کیلومتر در دستور کار قرار گرفت.
معاون راهداری کشور در ادامه وضعیت اقدامات 
انجام شــده در مجموعه راهــداری و حمل و نقل 
جــاده ای را مطلوب عنوان و اظهــار کرد: همکاری 
بخش خصوصی، به کارگیری همه نیروها و امکانات 

در اجرایی کردن طرح ها تأثیرگذار بوده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
همدان نیز بــا ارائه طرح های در دســت اقدام و با 
اشاره به حساســیت ایجاد شده و رانش های بعد از 
بارندگی های فروردین در محور اسدآباد گفت: بنا بر 
همین ضرورت مطالعه کارشناسانه در این زمینه آغاز 
شده و قراردادی نیز در جهت جداسازی مسیر رفت 

و برگشت در این محور منعقد شده است.
مصطفی پناهنده بــا تأکید بر اجرای برنامه ها 
و ایمن سازی راه ها خواستار تخصیص اعتبار ویژه 

برای این محور شد.
وی بــا تشــریح وضعیت فرســودگی روکش 
آســفالت محورهــا، راه های روســتایی و ســایر 
پروژه های راهداری در منطقــه گفت: این محور 
دارای اهمیــت ویژه بــوده و اجــرای پروژه های 
ســاخت و اصالح راه، از ضروریات ارتقای ایمنی 

تردد در جاده های این محور است.
* شتاب و توســعه راه های روستایی در 

اولویت است
نماینــده مردم اســدآباد در مجلس شــورای 
اسالمی بر شــتاب و توسعه راه های روستایی این 

شهرستان تأکید کرد.
اکبر رنجبــرزاده توســعه و شــتاب دهی در 
اصالح و بهبود راه های این شهرســتان را از جمله 
ضروریات برشمرد و گفت: گردنه اسدآباد یکی از 
نگرانی ها و دغدغه های مردم اســتان و هم غرب 
کشــور بوده اســت که با اقدامات الزم باید نقاط 

حادثه خیز آن به حداقل رسیده و رفع شود.
وی افزود: مبلغ 6 تــا 7 میلیارد تومان اعتبار 
ابالغی از ســوی وزارت راه به اســتان انجام شده 
و طبق برآورد الزم امید اســت آغاز کار را از یک 
ماه آینده شاهد باشیم که در صورت امکان مسیر 

جدیدی به این نقطه حادثه خیز اضافه شود.
وی به بازدیدهای انجام شده در این سفر اشاره و 
خاطرنشان کرد: بازدید از دو دهستان محروم کلیایی 
و چهاردولی نیز در ســفر یک روزه معاون راهداری 
و اداره کل حمــل و نقل کاال انجام و در این بازدید 
موضوع زیرسازی و آسفالت جاده روستایی چشمه 
علی، چهارچشمه به سمت سنقر، روستای قره کند، 
قمشــانه، گدارپهن به سمت ســنقر و سیاه گله به 

سمت سوتپه بحث و بررسی شد.
رنجبرزاده بازدید از محور اســدآباد به سمت 
قروه را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و یادآور شــد: 
روکش آسفالت بخشی از این مسیر با مبلغ 300 

میلیون تومان انجام شده است.
وی به مســیر اسدآباد به ســمت قروه اشاره و 
اظهار کرد: مبلغ 10 میلیــارد تومان ابالغ اعتبار 
نیــز برای اصــالح و تعریض این محــور در نظر 
گرفته شده و 4 میلیارد نیز ردیف بودجه دارد که 

عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.
وی ســاماندهی ســه راهی آجین را از دیگر 
اقدامات برشــمرد و گفت: طرح جامع ساماندهی 
این ســه راهی نیز به عنوان نقطه حادثه خیز در 

دستور کار است.

برپایی آیين شکرگزاری برداشت آلبالو در باغ شهر زنگنه مالیر
هگمتانه، گروه شهرســتان: دومين جشنواره 
و آیين شکرگزاری برداشــت آلبالو طی دو روز 
27 و 28 تيرمــاه با اجــرای برنامه های مختلف 
فرهنگی، موسيقی سنتی و محلی، اجرای نمایش، 
شــعرخوانی، برپایی نمایشگاه محصوالت باغی و 
صنایع دستی، مواد غذایی، ترشيجات و شيرینی 
جات، آش محلی، ارائه محصوالت توليدی از آلبالو 
و... با پخش زنده مراسم از رادیو سراسری با حضور 
نمایندگان مردم مالیر در مجلس، فرماندار و جمعی 
از مسؤوالن، گردشــگران و مسافران تابستانی و 
اهالی شهر زنگنه در محل بوستان کریم خان زند 

برگزار شد.
* کاظمی: ساالنه بيش از 250 هزار تن انگور در 

مالیر برداشت می شود
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
ســاالنه بیش از 250 هزار تن انگور از این شهر برداشت 
شده و یک سوم مردم این منطقه نیز در بخش تاکستان ها 

فعالیت دارند.
محمد کاظمی با تأکید بــر اینکه مهمترین دغدغه 
مســؤوالن و نمایندگان ایجاد اشتغال است، اظهار کرد: 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های سنگین 
دشــمنان علیه ملت ایران باید از ظرفیت های موجود در 
منطقه برای توسعه و ایجاد اشتغال در شهرستان استفاده 

کنیم.
وی با بیان اینکه در طول سه سال گذشته با استفاده 
از توانمندی ها و ظرفیت های شهرستان مالیر در بخش 
تولیــدات صنعتی، توســعه حوزه مبل منبــت و ایجاد 
زیرساخت ها و ظرفیت های الزم برای گردشگری اقدامات 
مطلوبی انجام شــده اســت، ابراز کرد: شهرستان مالیر 
جاذبه های گردشگری بســیاری خوبی دارد که از جمله 
آنها می توان به تولیدات آلبالو، شهر زیرزمینی سامن، تپه 

نوشیجان و موزه لطفعلیان اشاره کرد.
نماینده مردم مالیر با اشــاره به ظرفیت های بالقوه، 
بالفعــل، موقعیت جغرافیایی شهرســتان و فراهم بودن 
زیرساخت  های ســرمایه گذاری در منطقه بیان کرد: ما 
از همه کســانی که می توانند در بخش صنعت، تولید و 
گردشگری در شهرستان مالیر سرمایه گذاری کنند دعوت 

می کنیم تا میزبان آنها باشیم.
نماینده مالیر در مجلس شــورای اسالمی خواستار 
حمایت مسؤوالن کشوری در راستای حمایت از بازگشت 
واحدهای صنعتی تعطیل شده به بخش تولید شد و اظهار 
کرد: امیدواریم بتوانیم در بحث صنعت و تولید و بازتولید 
واحدهای صنعتی تعطیل شــده به ویژه کارخانه "کیان 

کرد" مالیر، اقدامات اساسی انجام دهیم.
وی اظهار کرد: مالیر صاحب دو عنوان و نشان شاخص 

جهانی شهر انگور و پایتخت مبل منبت ایران است.
کاظمی بیان کرد: با توجه به فعالیت بیش از پنج هزار 
کارگاه صنایع دستی و منبت کاری در حال حاضر 9 هزار 
نفر به صورت مســتقیم و بیش از 20 هزار نفر به صورت 

غیرمستقیم در این صنعت فعالیت دارند.
شهر  پيشرفت  آزادیخواه:  حجت االســالم   *
زنگنه در گرو توسعه باغ های آلبالو و ایجاد صنایع 

تبدیلی است

دیگر نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: توسعه و پیشرفت شهر زنگنه در گرو توسعه باغ های 

آلبالو و ایجاد صنایع تبدیلی است.
حجت االسالم احد آزادیخواه اظهار کرد: آلبالو نشان 
تجاری کشــاورزی شــهر زنگنه و کریم خان زند نیز که 
مظهر تمدن و ساختار مدیریتی آن به شمار می آید، نشان 

تجاری اصلی و معنوی آن است.
وی افزود: مهمترین هدف از برگزاری این جشــنواره 
معرفی ظرفیت ها و قابلیت های منطقه در راستای جذب 
گردشگر، سرمایه گذار و ایجاد توسعه و رونق اقتصادی در 

شهر زنگنه است.
نماینده مردم مالیر در مجلس توسعه بخش بوم گردی 
و گردشــگری را از مهمتریــن دغدغه های نمایندگان و  
مسؤوالن مالیر برشــمرد و اظهار امیدواری کرد بتوانیم 
با استفاده از این ظرفیت سرمایه گذاران زیادی در منطقه 
جذب و زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم 

کنیم.
حجت االسالم آزادیخواه توسعه و پیشرفت شهر زنگنه 
را در گرو توســعه باغ های آلبالو و ایجاد صنایع تبدیلی 
دانســت و تصریح کرد: اگرچه در بخــش ایجاد صنایع 
دستی در این منطقه هیچ اقدامی انجام نشده است اما ما 
با جان و دل پذیرای سرمایه گذاران در این زمینه هستیم.

نماینده مالیر در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
اینکه ما مســؤوالن و نمایندگان با تمــام توان از حضور 
سرمایه گذاران در بخش زنگنه برای ایجاد صنایع تبدیلی 
استقبال می کنیم، گفت: عالوه بر مهیا بودن ظرفیت الزم 
در منطقه، مسؤوالن و نمایندگان شهر مالیر با تمام توان 
در اخذ مجوز و دریافت تســهیالت و... سرمایه گذاران را 
همراهــی می کنند. وی ایجاد صنایــع تبدیلی آلبالو در 
شهر زنگنه را یک ضرورت دانســت و اظهار کرد: ایجاد 
این صنایع عالوه بر افزایش تولید، ایجاد اشــتغال پایدار 
و توسعه همه جانبه منطقه به ویژه در حوزه گردشگری و 

بوم گردی را به همراه دارد.
* مالیر به مقصد گردشگری تبدیل می شود

فرمانــدار ویــژه مالیــر با اشــاره بــه ظرفیت ها و 
توانمندی های منطقه در حوزه صنعت، تولید و جاذبه های 

کشاورزی و گردشــگری گفت: تالش نمایندگان و همه  
مســؤوالن شهرســتان این اســت که مالیر را از معبد 

گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.
قدرت ا... ولدی اظهار کرد: مهمترین هدف از برگزاری 
جشــنواره ها معرفی ظرفیت ها و توانمندی های منطقه 
اســت؛ چرا که سبب رونق گردشگری و در نهایت سبب 

رونق اقتصادی در شهرستان می شود.
وی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت های گردشگری 
و آمادگی شهرستان برای جذب سرمایه گذاران در عرصه 
گردشــگری بیان کرد: در حــال حاضر مجوزهای بی نام 
ســرمایه گذاری در مالیر صادر شــده و به محض ورود 
ســرمایه گذار اقدامات اعطای تسهیالت و اخذ مجوز در 
اســرع وقت با حمایت همه جانبه نمایندگان و  مسؤوالن 

شهرستان انجام می شود.
فرماندار ویــژه مالیر از برگزاری دو جشــنواره ملی 
در مرداد و اواخر شــهریور خبر داد و ابراز کرد: ســومین  
جشنواره شهر ملی و پایتخت مبل ایران از 21 تا 29 مرداد 
برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه تمامی زیرساخت های 
الزم برای حضور سرمایه گذاران در شهرستان مالیر فراهم 
است، از فعالیت بیش از 20 هزار نفر منبت کار و صنعتگر 
مبــل منبت در بیش از پنج هزار کارگاه صنایع دســتی 

سخن گفت.
ولدی ادامه داد: با توجه به اینکه هم اکنون 60 درصد 
مبل ایران در مالیر تولید  می شــود، امیدواریم بتوانیم در 
آینده نزدیک عنوان شــهر جهانی مبل ومنبت را به نام 

مالیر به ثبت برسانیم.
وی بیان کرد: مالیر مهمترین باغ شهر غرب کشور و 
استان همدان است که با داشتن 29 درصد از سطح باغ ها 
و تولید 35 درصد تولیدات باغی در سال 98 رتبه نخست 
تولیــد انگور، آلبالو، بادام و رتبــه دوم گیالس را به خود 

اختصاص داده است.
* مالیر مهمترین باغ شهر کشور و نخستين باغ 

شهر همدان است
مدیر جهاد کشاورزی مالیر گفت: مالیر مهمترین باغ 
شــهر کشور و نخستین باغ شهر استان همدان است که 
توانست با داشــتن 29 درصد از سطح باغ ها و تولید 35 

درصد محصوالت باغی در سال 97 رتبه نخست در تولید 
محصول انگور، آلبالو و بادام را به خود اختصاص دهد.

علی مروت امیری با اشــاره به اینکه هر ساله 5 تا 10 
درصد به سطح زیر کشت مزارع آلبالو در شهرستان اضافه 
می شــود، اظهار کرد: هم اکنــون 500 هکتار   از اراضی 
شهرســتان مالیر زیر کشت آلبالو است که از این میزان 

90 درصد آن بارور است.
وی با بیان اینکه شهرستان مالیر رتبه نخست تولید 
آلبالو در اســتان را به خود اختصاص داده اســت، گفت: 
این شهرستان یکی از شهرهای عمده تولید گیالس است 
و پیش بینی می شــود امسال حدود 500 تن گیالس در 

مالیر تولید شود.
امیری با بیان اینکه بیشــترین میزان تولید گیالس 
شهرستان در بخش زند است، بیان کرد: میانگین تولید 
ساالنه گیالس در مالیر سه هزار و 200 کیلوگرم در هر 

هکتار است.
مدیر جهاد کشاورزی مالیر سطح زیر کشت گیالس 
در این شهرستان را 200 هکتار عنوان کرد و افزود: از این 

میزان 130 تا 140 هکتار آن بارور است.
وی با بیان اینکه برداشــت آلبالــو از باغ های مالیر از 
نیمه دوم تیرماه آغاز می شود، بیان کرد: بیشترین میزان 
تولید آلبالو شهرستان در بخش زند و اراضی روستاهای 
کمازان، کساوند، گوشه کساوند، میشن، سیاه چغا، پیروز، 

احمدیه و زنگنه است.
امیــری بیان کرد: با توجه بــه کیفیت باالی آلبالوی 
مالیر بیشــتر این  محصــول به عنوان تــازه خوری در 
بازارهای تهران به فروش می رسد، تصریح کرد: بیشترین 
مصرف آلبالو برای تهیه شــربت، ترشی، مربا، لواشک و 

آلبالو خشک است.
مدیر جهاد کشاورزی مالیر با اشاره به اینکه هم اکنون 
سطح زیر کشت باغ های آلبالو در مالیر 500 هکتار است 
که از میــزان 450 هکتار بارور بوده و 50 هکتار آن تازه 
کشت و غیربارور اســت، ابراز کرد: میانگین تولید آلبالو 
در هــر هکتار از باغ های این شــهر 8 تــا 10 تن بوده و 
پیش بینی می شود امسال میزان برداشت این محصول به 

سه هزار و 700 تن برسد.
امیری افزود: شهرســتان مالیر با داشتن بیش از 10 
هزار هکتار باغ های انگور و برداشت سالیانه بیش از 250 
هزار تن محصول انگور و تولید 20 درصد کشمش کشور 

رتبه دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
* زند؛ بزرگترین توليدکننده آلبالو در استان

بخشدار زند نیز گفت: زند، بزرگترین تولیدکننده آلبالو 
در استان همدان به شــمار می رود و ساالنه بیش از سه 
هزار و 500 تن آلبالو از باغ های این بخش برداشــت و به 
اســتان های مرکزی، تهران و سایر شهرهای کشور صادر 

می شود.
حمید امیدی به پرداخت سه میلیارد تومان تسهیالت 
اشــتغالزایی در این بخش اشــاره کرد و افزود: دو واحد 

بزرگ دامپروری در زند فعال هستند.
امیدی تأکید کرد: برای رونق اقتصاد پویا و جلوگیری 
از مهاجرت روستاییان به شهرها نیازمند تأمین اعتبار و 
توجه ویژه مسؤوالن استانی و نمایندگان مردم مالیر در 

مجلس به این بخش هستیم.

با حضور رئیس شورای اسالمی شهرستان همدان انجام شد

افتتاح و پیگیری مشکالت چند پروژه صنعتی و رفاهی در مریانج

هگمتانه، گروه شهرســتان: روز چهارشــنبه 
گذشته با حضور رئيس شورای اسالمی شهرستان 
همدان چند پروژه صنعتــی و رفاهی در مریانج 
افتتاح و بازدید از چند پروژه نيمه کاره و دســتور 

رسيدگی به مشکالت شهرستان انجام شد.
علی اکبر کاوسی امید رئیس شورای اسالمی شهرستان 
همدان به همراه چند نفر از اعضای شورای شهر مریانج، 
اعضای مشورتی شهرستان، بخشــدار همدان و شهردار 
مریانج به بازدید از چند پروژه صنعتی و رفاهی پرداختند.

با حضور رئیس شــورای اسالمی شهرستان همدان 
و هیأت همراه ســاختمان جدید شورای اسالمی شهر 
مریانج افتتاح شــد، همچنین از مجتمع صنعتی جنب 

این ساختمان بازدید به عمل آمد.
در ادامه محبیــان، رئیــس کتابخانه های عمومی 
شهرســتان همدان طــی بازدید از پــروژه فرهنگی 
کتابخانه شــهید مظاهری اظهار امیدواری کرد تا دهه 

فجر این ساختمان به بهره برداری برسد.
کاوســی همچنین بــا حضور در جــاده منتهی به 

بوســتان الوند از نزدیک به بررسی مشکل رانش زمین 
در این محل پرداخت.

سپس اعضای شورا و شهردار مریانج در محل پروژه 
ورزشی استخر بانوان مریانج حضور یافتند و به بررسی 

مشکل انشعاب های این پروژه پرداختند.
در پایان نشست اعضای شورای اسالمی شهرستان با 
حضور مسؤوالن استانی برگزار شد و طی آن مصوباتی 

به تصویب رسید.
در این نشست مقرر شد با پیگیری شورای اسالمی 

مریانج مشکل رانش زمین در جاده بوستان الوند مریانج 
توسط اداره کل راه و شهرسازی استان همدان رسیدگی 
شود. همچنین مشکل انشــعاب آب و فاضالب استخر 
بانوان مریانج توسط شورای شهرستان همدان پیگیری و 
توسط فرمانداری و اداره آب و فاضالب همدان رسیدگی 
شود. پیگیری مشکالت ایستگاه اتوبوس مریانج واقع در 
میدان امامزاده عبدا... )ع( همدان و رسیدگی و ارتقای 
کیفیت این مکان توســط شــهرداری همدان از دیگر 

مصوبات این نشست بود.

معاون فرماندار نهاوند:

نهاوند دارای 176 هکتار بافت فرسوده است
هگمتانه، گروه شهرســتان: معاون فرماندار 
با اشــاره به تخصيص اعتبار ویژه برای  نهاوند 
ساماندهی و اصالح بستر رودخانه های شهرستان 
نهاوند در ســال جاری، گفت: شهرستان نهاوند 
دارای 176 هکتــار بافت فرســوده اســت که 
متأسفانه ساکنان این محالت با توجه به شرایط 

موجود تمایلی به نوسازی ندارند.
ولی ا... سیاوش در پنجمین جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران شهرستان نهاوند اظهار کرد: شهرستان 
نهاوند به واســطه قــرار گرفتن بر روی گســل زلزله 
نیازمند اجرای برنامه هایی در راســتای فرهنگ سازی 

و همچنین مقابله با این مهم است.
وی با اشــاره به تدوین ســناریوی زلزله و اجرای 
آن در بخش زرین دشــت، گفت: اجرای این ســناریو 
می توانــد نقاط ضعف و قوت مدیریت بحران را نمایان 
کند تا مسؤوالن بتوانند نســبت به قوت بخشیدن به 

توانایی ها و رفع نقاط ضعف اقدام کنند.
معاون عمرانی فرماندار نهاوند با اشــاره به ســیل 
فروردین  امســال در شهرســتان نهاونــد، گفت: برابر 
آمارهای اعالم شــده شهرســتان نهاوند در 12 و 13 
فروردین بیشترین بارش های کشور را به نام خود ثبت 
کرد و خوشــبختانه خســارات و تلفات جانی چندانی 

نداشت.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار ویژه برای ساماندهی 
و اصالح بســتر رودخانه های شهرستان نهاوند در سال 
جاری، گفت: شهرستان نهاوند دارای 176 هکتار بافت 
فرسوده است که متأسفانه ساکنان این محالت با توجه 

به شرایط موجود خود تمایلی به نوسازی ندارند.
ســیاوش ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی در شهرســتان نهاوند، گفت: 
ضریب بهســازی منازل روستایی در شهرستان نهاوند 
بســیار خوب است به نحوی که در کشــور دارای مقام 

اســت و همین مهم باعث شــد هنگام سیل هیچ گونه 
خسارتی به منازل مقاوم سازی شده وارد نشد.

وی با اشاره به سیاســت های تشویقی دولت برای 
ســاکنان منازل خسارت دیده در بحث سیل، گفت: در 
حال حاضر با توجه به اعتبارات این بخش بنیاد مسکن 
به افرادی که منازل آن ها در سیل اخیر خسارت  دیده 
مبلــغ 40 میلیون تســهیالت و همچنین 16 میلیون 

تومان وام بالعوض ارائه می کند.

معــاون فرمانــدار نهاوند از تحویل پنــج هزار تن 
ســیمان رایگان بــرای مرمــت منازل آســیب دیده 
شهرســتان نهاوند خبر داد و گفــت: بنا بر تفاهم های 
صورت گرفته عالوه بر تســهیالت بنیاد مسکن به هر 
منزل مسکونی آســیب دیده 160 عدد کیسه سیمان 
به صورت رایگان ارائه می شــود که بر همین اساس از 
همشهریان تقاضا شده نســبت به مقاوم سازی منازل 

خود و همچنین تشویق سایرین اقدام کنند.

شهرستان
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حسین سوزنچی:

»حجاب اجباری« نه؛ »حجاب قانونی«
عبارت »حجاب اجباری« یک کاله است؛ نباید بگذاریم این کاله سرمان برود

هگمتانه، گروه خبر همدان: حجت االســالم 
حســين ســوزنچی عضو هيأت علمی دانشگاه 
باقرالعلــوم با بيان اینکه طــرح موضوع حجاب 
اجباری یک مغالطه است، گفت: عدم رعایت قانون 
حجاب برای دیگران مزاحمت ایجاد می کند. قانون 

حجاب برای عرصه عمومی است.
در سال های اخیر کلیدواژه ای به بحث های معطوف به 
حجاب وارد شده است و آن کلیدواژه »حجاب اجباری« 
اســت که کارشناسان آن را یک مغالطه می دانند. شبهه 
دیگری که معطوف به مســئله حجاب وارد می شود این 
است که با بهره گیری از موضوع حق و اختیار، می گویند 
خدا به انسان ها آزادی داده و حجاب نباید اجباری باشد.

*حجاب دارای ســه وجه تعبدی، محتوایی و 
هویتی است

حجت االسالم ســوزنچی عضو هیأت علمی دانشگاه 
باقرالعلوم در گفتگویی درباره حجاب گفت: چند تلقی در 
بحث حجاب با هم خلط شده و منجر به سوء تفاهم هایی 

در فهم مسئله حجاب شده است.
یکی تلقی تعبدی مســئله اســت که در این تلقی، 
حجاب پوشاندن تمام اندام غیر از وجه و کفین را شامل 
می شــود. تلقی دیگر، تلقی محتوایی است که منظور از 
آن پوشــش عفیفانه اســت. ممکن است پوشش کسی 
همان وجه و کفین باشد ولی عفیفانه نباشد. در این تلقی 
عفیفانه فقط ظاهر بدن مالک نیست بلکه عناصری مانند 
حجم بدن یا حرکات بدن و… اضافه می شود. یک تلقی 
سوم هم در دوره جدید شکل گرفته که آن تلقی هویتی 
است. امروزه در فضای جهانی، حجاب نماد مسلمانی شده 
است. چون حجاب نماد هویتی شده، درگیری ها در مورد 

آن هم شدید شده است.
اگر ما توجه نکنیم که مقوله حجاب این ســه وجه را 
دارد و فقط ســراغ یک وجــه از آن برویم، بحث ناقصی 

است.
برخی یک سؤال غلط را مطرح می کنند که ذهن را به 
انحراف می کشاند. اگر سؤال ها غلط مطرح شود، پاسخ ها 
هیچ فایده ای نخواهد داشت. یکی از مغالطه های معروف، 
مغالطه ســؤال مرکب اســت. یعنی جمع مسائل تحت 
مسئله واحده. شما به جای اینکه دو سوال بپرسید و اگر 
پاسخ سوال اول معلوم شد، بعد سوال دوم را بپرسید، یک 

دفعه سوال دوم را می پرسید.
*"حجاب مهم تر اســت یا عفت" سؤال بسيار 

غلطی است
مثال تاریخی این مغالطه هم در مورد سال 88 است 
که ســوال می شود چرا در انتخابات تقلب شد؟ شما اول 
اثبات کنید که تقلب شد، بعد سوال کنید که چرا تقلب 

شد.
از سواالت غلطی هم که در مورد مسئله حجاب مطرح 
است این است که حجاب مهم تر است یا عفت؟ سوال به 
شدت سوال غلطی است چراکه عفت، یک وجهه حجاب 
است و امروز بعد هویتی حجاب نیز خیلی مهم شده است.
آن قدر که بُعد هویتی حجاب مهم شــده، بُعد عفت 
آن مهم نشده است. اینکه می گویم بعد هویتی مهم شده، 
نمی گویم بد اســت یا خوب اســت و اصالً بحث ارزشی 
نمی خواهم بکنم، می خواهم بگویم که پدیده حجاب دو 
بعد سنتی داشته و یک بعد هویتی. این بعد هویتی آنقدر 
معنا در این عمل تزریق کــرده که معنای آن با معنای 

سنتی عوض شده است.
*جنگ حجاب جنگ مهمی است

اگر 200 سال قبل کسی روسری خود را برمی داشت، 
معنای هویتی نداشت، شاید معنای الابالی گری می داد. 
معنایی که امروز پیدا کرده خیلی متفاوت است. وقتی از 
بعد هویتی نگاه می کنیم، می بینیم جنگ حجاب جنگ 

مهمی است.
اگر بخواهیم امروزه بین حجاب و عفت ارزش گذاری 
کنیم، نمی توانم بگویم عفت باالتر از حجاب است، چرا 
کــه ما با پدیده جدیدی مواجه هســتیم. معنایش این 
نیست که عفت مهم نیست، مسئله سطح ارزش گذاری 

است.
در غرب ببنید چقدر با مســئله حجاب زن ها درگیر 
هستند، درست اســت که در پس ذهن آنها بی عفتی 
هم هســت، اما این مسئله اصلی نیست. همین خانمی 
که با روســری به کشــورهای غربی می رود، اگر با کاله 
و شــال برود، غربی ها ممانعتی برای او ایجاد نمی کنند. 
حجاب نماد اســت یعنی ویژگی دارد. در دوره رضاخان 
که می خواهند حجاب را زمین بزنند، نماد را می خواهند 

بردارند، لذا اصرار دارند روسری نباشد.
این معنــای هویتی و نمادین حجــاب یک معنای 
خاصی است که اگر به آن توجه نکنیم، مسئله به بیراهه 

می رود.
*از منظر انسان شناســی چگونه می توان به 
مقوله پوشش نگاه کرد؟ این دیدگاه ها برای توجيه 
پوشش چه می گویند و آیا این دالیل با مبانی دینی 

ما هم همخوانی دارد؟
حجاب یک هویت انســان شناسی خاصی دارد. اتفاقاً 
قرآن به این بحث توجه کرده است. بعد انسان شناسی آن 
این اســت که انسان تنها موجودی است که پوشش غیر 
طبیعی دارد. فقط انسان است که پوشش مصنوعی دارد 

و همه موجودات پوشش طبیعی دارند.
هدف این پوشش چیست؟ چرا انسان پوشش دارد؟ 
در بحث های آنتروپولوژی می گویند که پوشش انسان دو 
کارکرد دارد؛ یک کارکــرد حفاظتی دارد و یک کارکرد 
زیبایی. پوشــش بدن، ما را از آسیب های مختلف حفظ 

می کند و دوم اینکه ما را زیبا می کند.
تحلیل های قرآنی تحلیل های جهان شــمول است و 

فقط برای مسلمانان نیست و انسان را شرح می دهد.
*خدا مسئله لباس را به خودش گره می زند و 
آنقدر این گره محکم اســت که شيطان مهمترین 
ترفندی که برای فریــب آدم به کار می گيرد این 

است که لباسش را بيرون بياورد

قرآن می فرماید »َقْد أَنَْزلَْنا َعلَْیُکْم لَِباًسا یَُوارِی َسْوآتُِکْم 
َورِیًشــا« یعنی ما لباسی که شرمگاهتان را می پوشاند و 
لباســی فاخر و گران که مایه زینت و جمال است، برای 

شما نازل کردیم.
یعنی کارکردهایی که قــرآن می آورد یکی حفاظت 
اخالقی یا عفت و حیا اســت. البته حفاظت جسمی هم 
در ذیل آیه 81 نحل هم آمده که »و جعل لکم ســرابیل 
تقیکم الحر و البرد« اســت، یعنی شما را از سرما و گرما 

حفظ کند.
امــا آنجا که می گوید »انزلنا« بــه لباس وجهه الهی 
می دهد که خدا برای شــما لباس را فرســتاد، نه برای 

حیوانات.
خدا مسئله لباس را به خودش گره می زند و آنقدر این 
گره محکم است که شیطان مهمترین ترفندی که برای 
فریب آدم به کار می گیرد این است که لباسش را بیرون 
ْیَطاُن  بیاورد. آیه 20 اعراف می فرماید »َفَوْسَوَس لَُهَما الَشّ
لُِیْبِدَی لَُهَما َما ُوورَِی َعْنُهَما ِمْن َســْوآتِِهَما« یعنی پس 
شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا شرمگاهشان را که از آنها 

پوشیده بود در نظرشان آشکار کند.
ــَجَرَة  ا َذاَقا الَشّ ُهَما بُِغُرورٍ َفلََمّ آیه 22 می فرماید »َفَداَلّ
بََدْت لَُهَما َســْوآتُُهَما َوَطِفَقا یَْخِصَفــاِن َعلَْیِهَما ِمْن َوَرِق 
الَْجَنّــِة« یعنی پس آنان را به فریب و دروغی )از آن مقام 
بلنــد( فرود آورد، پس چــون از آن درخت تناول کردند 
شرمگاه هایشان بر آنان آشکار گردید و بر آن شدند که از 

برگ درختان بهشت خود را بپوشانند.
فکر نکنید این یک مســئله حاشیه ای بوده است. آیه 
ْیَطاُن َکَما أَْخَرَج أَبََویُْکْم ِمَن  ُکُم الَشّ 27 می فرماید »اَل یَْفِتَنَنّ
ِة یَْنِزُع َعْنُهَما لَِباَسُهَما لُِیِریَُهما َسْوآتِِهما« یعنی مبادا  الَْجَنّ
شیطان شما را فریب دهد چنان که پدر و مادر شما را از 
بهشت بیرون کرد، در حالی که جامه از تن آنان بر می کند 

تا قبایح آنان را در نظرشان پدیدار کند.
*مواظب باشيد که شيطان لباس شما را نگيرد

درآوردن لبــاس آنقدر موضوعیت دارد که وقتی خدا 
می خواهد بگوید و هشــدار دهد که مواظب باشید فریب 
شیطان را نخورید این گونه به بنی آدم هشدار می دهد که 

شما هم مواظب باشید که شیطان لباس شما را نگیرد.
اینجــا قرآن به معنای لباس هویــت می دهد. اگر به 
لحاظ انسان شناســی در نظر بگیرید، یکی از مهمترین 

مؤلفه های شناسایی انسان ها، لباس است.
آنقدر غریزه جنسی انسان، فرهنگی و ماورایی است که 
حتی همجنس بازان هم برای روابط خود از لفظ خانواده 
استفاده می کنند و می گویند خانواده همجنسگرا. آنهایی 
که می خواهند با هم رابطه نامشروع داشته باشند از لفظ 
ازدواج سفید استفاده می کنند. چون اگر خانواده نداشته 
باشند، احساس هویت نمی کنند. اما خانواده برای حیوان 

هویت نمی آورد.
عالمه طباطبایی ذیل آیات سوره حجر، می گوید که 
اگر برهنه شدن آدم و حوا و آشکار شدن شرمگاه های آنها 
در بهشــت رخ نداده بود و ایــن امر در زمین رخ می داد، 
غریزه جنسی انسان مثل حیوان می شد. یعنی یک مسأله 
مهم این اســت که آیا غریزه جنسی انسان شبیه غریزه 

حیوان است یا دو جنس مختلف است؟
قرآن می فرماید »َویَا آَدُم اْســُکْن أَنَت َوَزْوُجَک الَْجنََّة 
َفُکاَل ِمْن َحْیُث ِشْئُتَما« یعنی 3 کلیدواژه خوردن، سکونت 
و زوج، - که درحیوانات به صورت غریزی است - در این 
آیه می فرماید که اینها برای انســان در بهشــت رخ داده 
لذا این مقوالت کاماًل فرهنگی است. ما نمی توانیم مثل 

حیوانات غذا بخوریم.
*خدا وقتی به انسان از روحش دميده، او را به 
بهشت برده و خوردن و مسکن و زوجيت و لباسش 

را در آنجا شروع کرده و بعد به زمين آمده است
مسکن برای انسان با النه حیوان خیلی فرق می کند. 
لذا خوردن، مســکن و زوجیت انسان نیز بهشتی است. 
خدا وقتی به انسان از روحش دمیده، او را به بهشت برده 
و خوردن و مسکن و زوجیت و لباسش را در آنجا شروع 
کرده و بعد به زمین آمده اســت لذا انسان کاًل موجودی 
است که حتی در اموری که ظاهراً غریزی و شبیه حیوان 

است هم متفاوت از حیوان است.
می خواهم بگویــم وقتی از حجاب صحبت می کنیم، 
این مسئله را صرفاً یک مسئله تعبدی نبینید، ولو اینکه 
مسئله تعبدی هم هست. این مسئله هم ابعاد محتوایی 
دارد، هم ابعاد هویتی دارد و هم ریشه های انسان شناختی 

دارد.
در جامعه ما وقتی حرکات زننده محل بحث اســت، 

کاماًل نگاه محتوایی است و اصاًل نگاه تعبدی نیست ولو 
اینکه از منظر تعبدی هم شرعاً حرام است. اما در دغدغه 
افراد، این حیث پررنگ است. خیلی از بدحجاب ها هم از 
حرکات زننده بدشان می آید. کلمه بدحجاب در ذهن ما 
غالباً در فضای نگاه تعبدی مطرح می شــود در حالی که 
3 مســئله تعبدی، محتوایی و هویتی کاماًل با هم مطرح 

است.
*برخی می گویند انســان ها حق آزادی دارند، 
خدا به انسان ها اختيار داده و حکومت نمی تواند 
این حق را از انسان بگيرد. اشــاره ای هم به آیه 
»الاکره فی الدین« می کنند. همين استدالل را در 
مورد حجاب مطرح اســت و گفته می شود خدا به 
انسان ها آزادی داده و حجاب نباید اجباری باشد؛ 

چه پاسخی به این شبهه می دهيد؟
مســئله حجاب اجباری نیز از آن مســائلی است که 
صورت مســئله را غلط مطرح کرده اند و هرکاری کنید 
نمی توانید به آن پاسخ دهید. مهمترین کار این است که 
صورت مســئله را درســت کنید. اگر سوال شود حجاب 

اجباری باشد یا نباشد؟ هر پاسخی دهیم، باخته ایم.
من چنــدی پیش مناظــره ای در انجمن اســالمی 
دانشکده علوم اجتماعی داشتم. طرف مقابل من مقاله ای 
نوشته بود که به نظر خودش همه ادله طرفداران حجاب 
اجبــاری را رد کرده بود. من هــم یک نقد دو صفحه ای 
برای او نوشــتم که نشــان دادم اصاًل صورت مســاله را 
اشــتباه گرفته اســت. در مناظره به او گفتم که شما از 
کلمه »اجباری« سوء استفاده می کنید. به جای این کلمه 
»اجباری«، کلمه »قانونی« را قرار دهید، دیگر نمی توانید 

بحث را ادامه دهید.
آیا ما چــراغ قرمز اجباری، پلیس اجباری، مدرســه 
اجباری و… داریم یا نداریم؟ دقت کنید که کلمه اجبار 
بار منفی شدید دارد. با همین کلمه حتی می توان مدرسه 
رفتن را هم زیر ســوال برد. ســوال درست این است که 
حجاب قانون بشود یا نشود؟ اگر قانون شد، قانون رعایت 

بشود یا نشود؟ این دو سوال، دو سوال معقول است.
تمام قوانین اجباری اســت. کسانی که دنبال آزادی 
هســتند، آیا می پذیرند که هرکس دلش خواست از این 
بــه بعد از چراغ قرمز عبور نکند چون یک قانون اجباری 

است؟! لذا باید صورت مسئله را درست ببنید.
سوال این است که حجاب باید قانون باشد یا نه؟ پاسخ 
این مســاله بسیار واضح است و بحث کردن نمی خواهد. 
کشور ما یک کشور اسالمی است و طبق ماده ای از قانون 
اساسی، قوانین کشور باید با قوانین اسالم هماهنگ باشد. 
اگر شــما به قانون اساسی اشکال دارید، بروید و در مورد 

قانون اساسی دعوا کنید.
*حجاب مسئله عرصه عمومی است

نکته دوم این است که حجاب یک مسئله شخصی و 
خصوصی است یا اجتماعی؟ اگر زنی در خانه اش در مقابل 
نامحرم حجاب نداشــت، حکومت حق دارد به او چیزی 
بگوید؟ حق ندارد. حکومت حق ندارد در خانه ها تفحص 
کند. قانون حجاب برای عرصه عمومی است. حجاب هم 
مسئله عرصه عمومی است. پس چون مسئله اجتماعی 
اســالم است، مشمول آن ماده قانون اساسی می شود که 
اشــاره کردم. پس حجاب در قانون ما هســت. حال که 

حجاب قانون است، رعایت آن الزم است یا نه؟
مثل هر قانون دیگری؛ معنی ندارد که قانون باشد اما 

رعایت آن اختیاری باشد.
پس دقت کردید: عبارت »حجاب اجباری« یک کاله 

است که نباید بگذاریم این کاله سرمان برود.
مطرح می شود که انسان ها آزادند و می توانند هرجور 
که بخواهند زندگی کنند. ما می گوئیم پس اگر انسان ها 
آزادنــد باید بگذاریم هر جور کــه می خواهند رانندگی 

کنند.
*عدم رعایــت قانون حجاب بــرای دیگران 

مزاحمت ایجاد می کند
اگر گفته شــود عدم رعایت قوانیــن رانندگی برای 
دیگــران مزاحمت ایجاد می کند مــا هم می گوییم عدم 
رعایت قانون حجاب برای دیگران مزاحمت ایجاد می کند.

از مغالطاتی که شما هم در سوالتان به آن اشاره کردید 
و در دوره مدرن رخ داده و به شــدت هم از آن برای زیر 
ســوال بردن احکام دین استفاده می کنند، این است که 
انسان ها حق آزادی دارند، خدا به انسان ها اختیار داده و 
این یعنی حق آزادی و وقتی این امر را خدا به انسان داده، 
شما می خواهید آن را از انسان بگیرید؟ مطرح می کنند 

که »الاکره فی الدین«.

همین استدالل را در مورد حجاب مطرح می کنند و 
می گویند خدا به انسان ها آزادی داده و حق آزادی داریم 

و شما نباید جلوی ما را بگیرید.
در این ادبیات دو مفهوم خلط شده است؛ بین »اختیار 
به مفهــوم تکوینی« و »حق آزادی بــه مفهوم قانونی و 
اصطالحاً تشــریعی و اعتباری« خلط شده و همچنین 
بین مفهوم »حق به معنای ُمجاز« و »حق به عنوان یک 

امتیاز« خلط شده است.
گاهی می گوئیم »شــما حق دارید اشتباه کنید« این 
یعنی شما ُمجازید که اشتباه کنید و اگر اشتباه کردید، 
تنبیه نمی شوید. در حق به معنای مجاز اگر مثاًل خطای 
ســهوی رانندگی رخ دهد، این جرم نیســت ولی به این 
معنی نیست که شما به عنوان یک امتیاز ویژه حق داشته 

باشی در رانندگی خطا کنی!
گاهی می گوئیم »ما حق داریم پیشرفت کنیم، ما حق 
داریم باســواد شویم« در اینجا حق به معنای یک امتیاز 
اســت؛ یعنی یک چیزی باید به من بدهند و اگر ندهند 
مقصراند. این خلط در دوره مدرن، مبنای لیبرالیسم است.

گاهی می گوئیم »خدا به من اختیار داده اســت« این 
یعنی من انسانم پس می توانم کار »الف« را انجام دهم و 
یا می توانم کار »ب« را انجام دهم و خدا این توانایی را به 
من داده که هر یک از این کارها را انجام دهم. اما آیا اگر 
خدا توانایی ای را به من داد، معنایش این است که من در 

انجام هر یک از این دو ُمِحق هستم؟
اگر خدا توانایی کاری را به من داد آیا معنایش ُمجاز 
بودن من در انجام آن کار است؟ برای اینکه این مغالطه 
بهتر معلوم شود به این مثال توجه کنید: من توانایی دارم 
یک سیلی به گوش کسی بزنم و خدا این توانایی را به من 

داده، اما آیا این یعنی من ُمجاز به این کار هستم؟
اجتماعی  قراردادهای  بر  غربی  زندگی  *قوام 

است
اینکه خدا یــک توانایی را داده یک مســئله کاماًل 
تکوینی اســت. از صرف توانایی نمی توان ُمجاز بودن را 

نتیجه گرفت.
در فضــای غربی هم چنین چیزی امکان ندارد. قوام 
زندگی غربی بر قراردادهای اجتماعی است. برای همین 
مــا نمی توانیم در آنجا هرگونه کاری که بخواهیم انجام 
دهیم و باید از قراردادهای اجتماعی تبعیت کنیم. این 
مســئله حتی در فضای غربی هم بدیهی اســت. مثاًل 
اگر من کسی را بُکشــم، عده ای دیگر می آیند تا من را 
بکشــند. لذا همه با هم قرارداد می کنیم که هیچکس 

دیگری را نُکشد.
وقتی گفتیم حقوق بشر مقدس و ارزشمند است و باید 
آن را رعایت کرد، سوال این است که چه دلیلی داریم که 
باید حقوق بشر را رعایت کرد؟ دو گونه تحلیل وجود دارد. 

یکی اینکه اگر حقوق بشر را رعایت نکنیم، ضرر بیشتری 
برای ما دارد. راسل می گوید اگر من دزدی کنم، همه هم 
دزدی می کنند و دیگران هم وسایل مرا می دزدند و اگر 
همه دزدی کنند، هیچ چیز برای من باقی نمی ماند و در 

مجموع ضررش برای خود من هم بیشتر است.
این منطق به درد افراد متوسط می خورد. یعنی با هم 
توافق و قرارداد می کنیم که هیچکس به حقوق یکدیگر 
تجاوز نکند. افراد متوســط به این معنی است که فرد به 
لحاظ توان و زور و قدرت اجتماعی نمی تواند به همه غلبه 
کند. اما اشکالش این اســت که اگر کسی دیکتاتور بود 
و قدرت در اختیار داشــت، بــه همه ظلم کند و دیگران 
نتوانند به او ظلم کنند، آیا این ُمحق است یا نه؟ اقتضای 
منطق راسل این است که بگوید محق است! ولی خودشان 

می گوید که خالف حقوق بشر است.
تحلیل دیگر آنها این اســت که ما با انســان مواجه 
هستیم و شــما حق ندارید به انسان توهین کنید. شما 
حق دارید گوشــت گوسفند و گاو را بخورید؛ حق دارید 
نباتات را از ریشه درآورید و بخورید اما حق ندارید انسان 

را بخورید!
می گویند به انســان نباید زور گفت. آنچه چیزی در 
انسان است که موجب می شود شما حق نداشته باشید به 
او زور بگویید؟ یک پاسخ آنها این است که انسان اختیار 
دارد. می پرســیم اختیار یعنی چه؟ صرف اینکه انســان 
بتواند چند کار انجام دهد، این ارزش را پیدا کرده است؟ 
خب حیوانات هم به این معنا اختیار دارند. صرف انتخاب 

گری نیست که انسان را از حیوان متمایز می کند.
شــما اینجا که می گوئید انسان »حق« دارد؛ چرا این 
حق ها را برای حیوان قائل نیستید؟ گوسفند هم حق دارد 
زندگی کند، هویج هم حق دارد زندگی کند! چرا آنها را 

می خورید؟
*تنها چيزی که حق می آورد یک امر ماورایی 

در انسان است
چه چیزی حق می آورد؟ تنها چیزی که حق می آورد 
یک امر ماورایی در انســان است. شــما مادامی که امر 
ماورایی در انســان را قبول نکنید نمی توانید، حق ویژه 

برای انسان قائل شوید.
همه اســتدالل های آنها در حیوان هم پیاده می شود. 
اگر حق بخاطر برخورداری از غریزه جنسی است، حیوان 
هم آن را دارد. اگر حق بخاطر برخورداری از توان انتخاب 

است، حیوان هم آن را دارد.
*یک امر ویژه متعالی خاص انســان است که 

می تواند حق بياورد
آنچه خاص انســان اســت می تواند حق بیاورد. چه 

چیزی خاص انسان است؟ یک امر ویژه متعالی.
اختیار با یک تقریری می تواند مایه حق شود. تحلیل 
انسان شناسی این است که انسان ها موجوداتی هستند 
که می توانند راه سعادت را خودشان انتخاب کنند. همان 

عاملی که باعث شد انسان از فرشته هم باالتر شود.
ما غیر از انســان دو موجود داریم. یک موجود فرشته 
است که فقط یک راه دارد. یک موجود هم حیوان است 

که چند راه دارد اما تعالی ندارد.
انسان محل بحث ما موجودی است که چند راه دارد، 
تعالی هم دارد. مفهوم اختیار می تواند عامل حق شــود 
منتهی به چه معنا؟ به این معنا که شما تعالی را در اختیار 

لحاظ کنید.
ببینید حق دانه سیب چیست؟ این است که به درخت 
سیب تبدیل شود. چرا؟ با اینکه دانه سیب می تواند بپوسد 
اما می گوئیم حق دانه سیب این است که درخت شود. این 

را شهوداً می یابیم.
اگر دانه سیب اختیار داشت می توانستیم بگوییم حق 
دانه سیب پوسیدن هم هســت؟! با اینکه دو راه در پیش 
رویش هســت اما همه می فهمیم که حق به عنوان یک 
امتیاز برای او، این اســت که درخت سیب بشود نه اینکه 
بپوسد. این حق که یک امر برتر است و امری است که برای 
یک چیز بهتر است، این حق در تعالی آن چیز است. گاهی 
موجود تک جهتی است، بحثی پیش نمی آید. فرشته ها تک 

جهتی اند و بحث حق برایشان مطرح نمی شود.

گاهی موجود دوجهتی اســت اما توان تصمیم گیری 
ندارد، دانه ســیب دو جهت درخت شــدن و پوسیدن را 
دارد ولی خــودش نمی تواند انتخاب کند. گاهی موجود 
دو جهتی اســت و توان تصمیم گیری هم دارد اما توان 
تصمیم به این معنی نیست که تصمیم دوم او هم درست 
باشــد. برای همین حق تنها زمانی معنا دارد که تعالی 
برای انســان مطرح باشد. لذا شما نمی توانید برای انجام 
کاری که مادون ارزش انســان است، حق به معنی ُمحق 

بودن را مطرح کنید.
البته یک نکته مهم این اســت که انسان توان دو راه 
باالرفتن و پایین رفتن را دارد و اختیار هم دارد، در فضای 
انسان به دالیل مختلف انسان شناختی، مهمترین ویژگی 
انسان، آگاهی اســت. آگاهی با رشد به شدت در ارتباط 
است. رشد انسان حاصل نمی شود مگر اینکه اختیارش را 
خودش بتواند اعمال کند. مثالً می خواهیم یک بچه رشد 
کند و یاد بگیرد در جامعه چطور زندگی کند، دو حالت 
دارد، یکی اینکه فقط در خانه به او آموزش دهیم. این بچه 
به جامعه که می رود در اولین مسئله زمین می خورد. یک 
حالت هم این اســت که او را کاماًل رها کنیم که خودش 
در جامعه یاد بگیرد. او هم گرفتار افراد ســو استفاده گر 
می شود و بدبخت می شود. رشد این است که به او بگوییم 
چه کند، بعد به او اجازه دهیم چند بار هم به زمین بخورد.
*معنای رشد این است که فرد، اعمال اختيار 
بکند؛ اما این اعمال اختيار نباید بدون نظارت باشد

معنای رشد این است که فرد، اعمال اختیار بکند؛ اما 
این اعمال اختیار نباید بدون نظارت باشــد. نمی گذاریم 
هرجایی برود که ممکن اســت از پرتگاهی پرت شــود. 
زمین خوردن الزمه رشــد اســت؛ اما زمین خوردنی که 

بتواند بعدش بلند شود، نه از کوه پرتاب شدن.
پس ما قبول داریم که اشــتباه کردن تا حدودی مجاز 
اســت؛ اما مجاز در این حد که برای برخی از اشتباهاتش 
مواخذه نشــود. اما یک زمان کسی می گوید اشتباه کردن 

حق من اســت و خود را برای اشتباه کردن محق می داند. 
اشکال بحث دقیقاً همین است که هرکاری که می توانی 
انجام دهی حق تو نیســت. حق آن تعالی اســت و اینکه 
خــودت انتخاب کنی. خودت انتخاب کن در چارچوب ها. 
یک مقدار تخطی کردی عیب ندارد اما حق نیست. اشتباه، 
اشتباه است اما اینکه این اشتباه را کردی تنبیه نمی شوی.

لذا باید مســئله حق آزادی را بفهمیم که چه حقی 
اســت. حق آزادی این نیست که هرکاری دوست داشته 
باشــم انجام دهم، حق آزادی زمانی است که در فضای 
تعالی معنا پیدا کند. لذا شما نمی توانید بگویید مثاًل چون 
من دلم می خواهد که همجنس بازی کنم، پس حق دارم.

در مقام اجرا، همه جوامع قانون دارند و باید به قانون 
آن عمل کنند. اگر می خواهید در آن جامعه زندگی کنید 
بایــد به قانون عمل کنید یا با اصل نظام درگیر شــوید. 
یعنی مادامی که کســی که نمی خواهد نظام را براندازی 
کند، او اگر قانون شکنی می کند، برای او افتخار است یا 

بی فرهنگی است؟
بگذاریــد از یک زاویــه دیگری هم بــه این بحث 
برداشــتن حجاب بنگریم. از زاویــه بافرهنگ بودن یا 
بی فرهنگ بودن! در مقام اجرا، همه جوامع قانون دارند 
و باید به قانون آن عمل کننــد. اگر می خواهید در آن 
جامعه زندگی کنید باید به قانون عمل کنید یا با اصل 
نظام درگیر شوید. یعنی مادامی که کسی که نمی خواهد 
نظام را براندازی کند، او اگر قانون شکنی می کند، برای 
او افتخار اســت یا بی فرهنگی است؟ بی حجابی ترویج 

بی فرهنگی است یا ترویج امر افتخارآفرین؟
فرض کنیم من اصاًل قانون اساســی را قبول ندارم. 
در این کشــور می خواهم چکار کنم؟ می خواهم در این 
کشور بمانم و قانون اساسی را عمل نکنم؟ مثاًل مجلس 
فالن قانون را وضع کرده که من آن را قبول ندارم. چون 

من قبول ندارم می توانم آن را عمل نکنم؟
ولو اینکه قانون را قبول نداشــته باشید؛ با فرهنگ 
بودن در گرو عمل به قانون است یا عدم عمل به قانون؟

*شرط عمل کردن به قانون، قبول داشتن قانون 
نيست

این از غلط هایی است که در کشور ما ترویج می کنند 
و در اروپا چنین چیزی نیســت. شــرط عمل کردن به 
قانون، قبول داشتن قانون نیست. این خیلی مهم است. 
اگر عمل به قانون، چنین شرطی داشت به این معنی بود 
که هیچ قانونی عمل نشود! کسی که اختالس می کند، 
اگــر قانون عدم اختالس را قبول داشــت که اختالس 
نمی کــرد. ما او را زندانی می کنیم و می گوئیم کشــور 
دچار هرج و مرج می شــود. شرط عقالنی عمل یک نفر 
به قانون، و نیز شــرط الزام افراد به عمل به قانون، این 

نیست که آنها حتماً قانون را قبول داشته باشند.
ثمــره بحث این اســت که اگر متقاعد نشــدی که 
فالن قانون خوب است، مادام که در یک نظام قانونمند 
می خواهــی زندگی کنی و قصد برانــدازی آن نظام را 
نداری همچنان باید به آن عمل کنی. این تفکیک ها در 

کشور ما نمی شود لذا بحران ایجاد می شود.
اغلب کســانی که در کشــور ما بدحجاب هستند، 
مســلمانند و نمــاز می خوانند و اینگونه نیســت که با 
اسالم مشکل داشته باشند. همچنین عموماً اهل قانون 
هم هســتند و می خواهند در این کشور زندگی کنند و 
طبیعتاً مثل بســیاری از افراد ممکن اســت از برخی از 
قانون های این جامعه خوششــان نیاید. این خیلی جای 
تأســف دارد که عده ای خود را بافرهنگ می دانند اما به 
قانون شــکنی افتخار می کنند. آیا کسی که به عبور از 
چراغ قرمز افتخار می کند یک انسان بافرهنگ است؟ آیا 
کسی که مردم را به فرار از قانون تشویق می کند نباید 

مورد برخورد قانونی قرار بگیرد؟!
فرض کنیم اگر تعدادی از قوانین کشور ما اصاٌل غلط 
باشــد، دلیل می شود که قانون اساسی تعطیل شود؟ یا 
بودن قانون اساسی که اکثر قوانین آن خوب است، بهتر 

از نبودن کل قانون اساسی نیست؟
در پایان یک نکتــه دیگر هم عرض کنم. من وقتی 
برای بحث حجاب به دانشــگاه ها می رفتم اول ســوال 
می کردم به نظر شما حد قانونی حجاب برای زنان چقدر 
باید باشــد؟ هیچ؟ حداقلی به اندازه حد واجب شرعی 
برای مردان؟ در حد لباس رکابی و دامن کوتاه؟ در حد 
لباس آســتین دار؟ حجاب شرعی؟ پوشیه؟ هر کدام از 

این هایی که ذکر کردم یک طرفدار داشت.
یک مدل این است که غربی ها در پیش گرفته اند و 
توافق کردند که کدام یک از این انواع حجاب بهتر است. 
در نهایــت آنچه رأی بیاورد، بقیــه را محدود و مجبور 
می کند. البته دکتر شریعتی جمله ای دارد که می گوید 
در جوامع سرمایه داری رایج، دموکراسی یعنی حکومت 
ســرمایه داران. چون صاحبان رســانه، تلقی خود را به 
همگان القا می کنند. چون رسانه در اختیار اوست، نظر 
خودش را از طریق رسانه القا می کند. می خواهم بگویم 

آرا هم آرای واقعی نیست.
اما جامعه اســالمی، رأی خدا را بــر رأی های دیگر 
ترجیح می دهد. یعنی اگر اختالفی پیش آمد، آنجایی که 
خداوند قانونی را قرار داده است آن را بر نظرات شخصی 
افراد ترجیــح می دهند. یعنی باالخره اگر ما قبول داریم 
یک حداقلی از پوشــش برای همگان ضروری است و در 
محدوده اش نظراتمان مختلف است، باید ببینیم واقعاً به 

عنوان یک مسلمان، نظر خدا را قبول داریم یا خیر.

شــرط عمل کردن به قانــون، قبول 
داشتن قانون نيســت. این خيلی مهم 
است. اگر عمل به قانون، چنين شرطی 
داشت به این معنی بود که هيچ قانونی 
عمل نشود! کسی که اختالس می کند، 
اگر قانون عدم اختالس را قبول داشت 
که اختالس نمی کرد. مــا او را زندانی 
هرج  دچار  کشور  می گوئيم  و  می کنيم 
و مرج می شود. شرط عقالنی عمل یک 
نفر به قانون، و نيز شرط الزام افراد به 
عمل به قانون، این نيست که آنها حتمًا 

قانون را قبول داشته باشند.

خبــر همدان

قسمت دوم
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ایران و جهان ورزش - 

خبــر

شروغ خوب نونهاالن شهرداری 
در لیگ استان

هگمتانه، گروه ورزش: تيم فوتبال نونهاالن 
شــهرداری همدان در اولين مسابقه از فصل 
جدید ليگ قهرمانی استان توانست با نتيجه 
خوب چهار بر صفر بر تيم شــهرداری مریانج 
پيروز شود. این مسابقات با حضور 13 تیم و در دو 
گروه برگزار شد و در آخر، تیم قهرمان جواز حضور 
در مســابقات مناطق کشور را کســب خواهد کرد. 
گفتنی اســت، تیم نونهاالن شهرداری همدان سال 
گذشته تا مرحله نهایی لیگ مناطق پیش رفت ولی 

نتوانست به لیگ برتر کشور صعود کند.

برگزاری مسابقات 
شنای بانوان همدانی

هگمتانه، گروه ورزش: دبير هيأت شنا، شيرجه 
برگزاری مسابقات  از  استان همدان  واترپلوی  و 

شنای بانوان در رده های مختلف سنی خبر داد.
دبیر هیأت شنا، شیرجه و واترپلوی استان همدان 
با اشاره به برگزاری مسابقات شنای بانوان در رده های 
مختلف سنی گفت: عالقمندان شنای حرفه ای بانوان 
اســتان همدان روز گذشته در رشــته های قورباغه، 
کرال پشت و کرال ســینه در استخر الله همدان به 

رقابت پرداختند.
حامد جلیلوند خاطرنشان کرد: هیأت شنا، شیرجه 
و واترپلوی اســتان همدان به طور مستقل و با همکاری 
مؤثر مدیران و کارکنان استخر الله از بخش خصوصی، 
اقدام به برگزاری مسابقات شنای بانوان کرده است. دبیر 
هیأت شنا، شیرجه و واترپلوی استان همدان در ادامه با 
بیان اهمیت برگزاری این مسابقات برای بانوان و آقایان در 
سطح استان در تداوم انگیزه و حفظ روحیه عالقمندان 
به این رشته ورزشی مفرح گفت: در این برنامه ها نه تنها 
به کشف چهره های مستعد توجه داریم، بلکه نیم نگاهی 
به حفظ انگیزه و بقای حرفه ای ها در عرصه های قهرمانی 
داریم. وی یادآور شد: هیأت شنای استان همدان بیش از 
یک هزار عضــو دارد که این جامعه آماری نیازمند توجه 

جدی تر از سوی مسؤوالن امر هستند.

خبــر

درخشش کشتی گیران 
شهرداری همدان در مسابقات 

کالنشهرها
هگمتانــه، گــروه ورزش: دهمين دوره 
مســابقات کشــتی کارکنان شــهرداری 
کالنشهرهای کشــور به ميزبانی شهرداری 
کرمانشاه برگزار شد و تيم شهرداری همدان 
توانست با کسب دو نشان طال و سه برنز در 
جایگاه سوم تيمی این مسابقات قرار بگيرد.

در این مســابقات حســین رومیایی در وزن 65 
کیلوگــرم و محمد حســین ســلطانی در وزن 70 
کیلوگرم به نشــان طال رسیدند و سعید طالبی در 
وزن 57 کیلو، سعید بیات در وزن 61 و اکبر مظفری 

در وزن 74 کیلوگرم نشان برنز را کسب کردند.
تیم شــهرداری همدان به سرپرستی مجتبی 
توتونی و مربیگری محمد حسین سلطانی در این 

مسابقات حضور داشت.

آغاز رقابت های پلیسی 
کارکنان زن ناجا در همدان

دوره  نخســتين  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
مســابقات سراســری مهارت های پليسی 
کارکنان زن ناجا بــا حضور 155 پليس زن 
در قالب 22 تيم از سراســر کشور در شهر 

همدان آغاز شد.
ورزشکاران روز گذشته وارد همدان شده و این 
آیین به صورت ویدئو کنفرانس با سخنرانی سردار 

یاوری معاون تربیت و آموزش ناجا آغاز شد.
ورزشــکاران در رشــته هایی چــون آمادگی 
جســمانی، دفاع شــخصی، خود امــدادی و دگر 
امدادی، تیراندازی، دستگیری، بازداشت و گزارش 

نویسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
ترویــج فرهنــگ ورزش و کار، نشــاط و ارائه 
پاداش نقــدی نفیــس از مزیت هــای برگزاری 
این مســابقات بــود، ضمن اینکه بــرای نفرات و 
تیم های برتر این امــکان وجود دارد که در زمان 
انتقال متهم از خارج به داخل کشــور، تیم پلیس 

بین الملل ناجا را همراهی کنند.
چهار دوره از مسابقات در مراکز آموزش ناجا و 
دو دوره در سراسر کشور ویژه آقایان در سال های 
96 و 97 برگزار شــد و روز گذشته برای اولین بار 
در ســطح ناجا، مسابقات مهارت های پلیسی ویژه 

کارکنان زن آغاز به کار کرد.
پنج نفر از زنان انتظامی همدان در این دوره از 

رقابت ها حضور داشتند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان :

تیم داری حرفه ای در راستای وظایف شهرداری همدان نیست
هگمتانــه، گروه ورزش: رئيس کميســيون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان 
با بيان اینکه در قوانين شــهرداری ها اختصاص 
بودجه و تيــم داری حرفه ای وجود ندارد، گفت: 
راستای وظایف شهرداری  تيم داری حرفه ای در 

همدان نيست.
رضوان سلماســی با اشــاره به تیم داری شهرداری 
همدان در رشــته فوتبال اظهار کرد: طبق اساســنامه 
ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری؛ این سازمان 
وظیفه افزایش زیرساخت های ورزشی شهر در راستای 
گسترش ورزش برای شهروندان در هر رده سنی و در 

دو بخش آقایان و بانوان را عهده دار است.
وی بــا بیان اینکه در زمــان تصویب بودجه از 
شــهرداری خواســته بودیم در صــورت تمایل به 

تیــم داری راهکارهای قانونی انجــام این کار را تا 
پایان اردیبهشــت  ســال جاری به کمیسیون ارائه 
دهد کــه علی رغم تذکرات مکرر تاکنون پاســخی 
به کمیســیون ارســال نشده اســت به هزینه های 
تیم داری حرفه ای اشــاره کرد و گفت: گســترش 
ورزش شــهروندی در راســتای ایجاد ســالمتی و 
نشــاط اجتماعی از اصول کاری شهرداری ها بوده 
و شــهرداری ها ابتدا باید در این حوزه هزینه کنند 
و در صورت تحقق بودجه بیشــتر بــه فعالیت های 

بپردازند. حرفه ای  و  قهرمانی 
سلماسی عنوان کرد: ورزش های حرفه ای در ایجاد 
تحــرک و انگیزه به خصوص در بین اقشــار جوانان و 
نوجوان جامعه بسیار تأثیرگذار است اما همان طور که 
اشاره شد در قوانین فعلی شهرداری این کار با بودجه 

زیــادی که به خــود اختصاص می دهــد جزء وظایف 
شهرداری نیست.

وی با بیــان اینکه فعالیت های ورزشــی حرفه ای 
نیازمند ســاختار حرفه ای و بودجه مناسب است، بیان 
کرد: در تیــم داری حرفه ای باید نگاه حرفه ای در همه 
زمینه ها از جمله شرایط مناسب تمرین و استراحت و 
نیز انتخاب کادر فنی، بازیکنان و سرپرســت حرفه ای 

وجود داشته باشد تا نتایج دلخواه رقم بخورد.
رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای شهر همدان 
عنــوان کرد: شــهرداری به دلیل حجــم باالی کاری 
فرصــت کافی برای ایجاد این فضــای مطلوب ندارد و 
این خود در مواقع حساس و بازی های خاص در نتایج 

مسابقات تأثیر منفی می گذارد.
سلماسی با بیان اینکه نتایج دو فصل گذشته تیم 

فوتبال شــهرداری همدان مناسب نبوده است، گفت: 
با تمام شــرایط موجود برای ادامه فعالیت تیم داری 
باید موارد قانونی برای مجوز ادامه تیم داری کســب 
شــود در غیر این صورت شهرداری مجاز به تیم داری 

نخواهد بود.
وی افزود: با اعضای شــورای شــهر در این  باره 
جلســات متعددی داشــتیم ولی در ابتدا باید تابع 
قانون باشیم و اگر ســازوکار آن وجود نداشته باشد 
از ورود شهرداری به تیم داری خودداری کنیم و در 
مرحلــه دوم در صورتی  که شــهرداری همدان وارد 
تیم داری شــد باید مدیریت و سرپرســت تیم را به 
سمت صعود ســوق دهند در غیر این صورت صرف 
هزینــه باال بدون عایدی اجحاف در حق گســترش 

ورزش شهروندی خواهد بود.

همایش ملی ورزش پيالتس در همدان برگزار شد
هگمتانه، گــروه ورزش: بزرگترین همایش 
روز  پيالتس کشــور  مربيان ورزش  تخصصی 
پنجشــنبه بــه ميزبانی تاالر فجــر همدان 

شد. برگزار 
رئیس هیــأت ورزش های همگانــی همدان در 
این باره اظهار کرد: در ایــن همایش 180 نفر از 
مربیان پیالتس اســتان های مختلف کشــور حضور 

داشتند.
هادی سبزواری افزود: این همایش به مدت دو روز 
برگزار شــد و انجمن پیالتس فدراســیون ورزش های 
همگانی کشور، دبیرخانه منطقه هفت ورزش همگانی 

کشــور و کمیته پیالتــس همدان در برگــزاری آن 
همکاری داشتند.

وی بیان کرد: در این ســهمایش حقوق ورزشی در 
پیالتس، توپ شنی، پیالتس معلق، متد استات، داوری 

جدید پیالتس و پیالتس هنری آموزش داده شد.
رئیس کمیته پیالتــس همدان نیز اظهار کرد: این 
همایــش دارای 20 امتیاز ارتقــا و بازآموزی مصوب 
فدراســیون ورزش های همگانی برای مربیان شرکت 

کننده است.
میثم خلجــی افزود: نهمیــن دوره همایش تاریخ 
ورزش پیالتس کشــور را میزبانی می کنیم و استقبال 

بسیار خوبی از آن شده است.
وی خاطرنشــان کرد: ورزش پیالتس اســتان هم 
اکنون در سطح کشور نمونه است و فعالیت گسترده ای 

در این رشته پر مخاطب شاهد هستیم.
وی افزود: پیالتس به صورت روش تمرینی ایستاده، 
نشســته و خوابیده بدون طی مسافت و پرش و جهش 
انجام می شود و آسیب های ناشی از صدمات مفصلی را 

کاهش می دهد.
خلجی یادآور شــد: حرکات ورزشــی در پیالتس 
با اجــرای تنفس های عمیــق و انقباض های عضالنی 
انجام می شــود و مکملی مناسب برای سایر ورزش ها 

و تمرینات ورزشکاران است.
ورزش پیالتس که در ســال 1920 توســط یوزف 
پیالتس پایه گذاری شد و متشکل از ورزش هایی است 
که تمرکز روی پیشــرفت انعطاف و قــدرت در تمام 
اندام هــای بدن دارند، بدون اینکــه عضالت را حجیم 

کند یا آنها را از بین ببرد.
این روش تمرینی از حرکات کنترل شده ای تشکیل 
شده که بین بدن و مغز هارمونی فیزیکی ایجاد کرده و 

توانایی بدن افراد را در هر سن باال می برد.
روش پیالتــس در مجموع به دنبال افزایش قدرت، 

انعطاف پذیری و کنترل بدن است.

هگمتانه، گــروه ورزش: رئيس اداره ورزش و 
جوانان نهاوند با اشاره به وجود 11 طرح نيمه تمام 
ورزشی در نهاوند گفت: برای تکميل طرح ها 16 

ميليارد تومان نياز داریم.
مهرداد ســعدی نژاد اظهار کــرد: به منظور تکمیل 
11 طرح نیمه تمام ورزشی در شهرستان نهاوند شامل 
زمین چمن، ســالن های ورزشی، استخر سرپوشیده و 

خوابگاه ورزشی 16 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وی گفــت: این پروژه ها شــامل چهار زمین چمن 
در شهرهای برزول، گیان، فیروزان و روستای زرامین 
ســفلی با چهار ســالن ورزش باســتانی، یک استخر 

سرپوشیده و خوابگاه ورزشکاران است.
رئیس اداره ورزش و جوانــان نهاوند با بیان اینکه 
زمان شــروع برخی از طرح ها از سال 86 است، اضافه 
کرد: از آن جا که متوســط پیشرفت این طرح ها بین 
60 تا 70 درصد است تخصیص اعتبار مورد نیاز برای 

تکمیل آنها از نیازهای مبرم شهرستان است.
وی بــا بیان اینکــه با تکمیل ایــن طرح ها بخش 
عمده ای از کمبود فضای ورزشــی شهرستان برطرف 
و سرانه ورزشــی ما به حد استاندارد نزدیک می شود، 
ســطح زیربنای طرح ها را 25 هــزار و 597 مترمربع 

عنوان کرد.
ســعدی ن ژاد با اشــاره به اینکــه تاکنون برای 
اجــرای ایــن طرح ها از محــل اعتبــارات ملی و 
اســتانی بیــش از 12 میلیارد تومان هزینه شــده 
است ســاخت خانه باســتانی در مجموعه ورزشی 
علیمرادیان با 70 درصد پیشــرفت فیزیکی، پروژه 
اســتخر بانوان و خوابــگاه ورزشــکاران هر کدام 

با پیشــرفت فیزیکــی 50 درصــد را از مهم ترین 
دانست. طرح ها 

وی گفت: امیدواریم با پیگیری هایی که از ســوی 
مسووالن استان صورت می گیرد این طرح ها در هفته 

دولت به بهره برداری برسند.
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند تکمیل خوابگاه 
ورزشــکاران را مهم ترین اولویت ورزشــی شهرستان 
دانست و افزود: با توجه به استعدادهای خوب ورزشی 
که در شهرســتان وجود دارد خوابگاه ورزشــی برای 
میزبانی مســابقات ورزشی یکی از نیازهای شهرستان 
اســت که امیدواریم با تخصیص اعتبــار مورد نیاز در 

هفته دولت افتتاح شود.

وی در ادامه از موفقیت های ورزشــکاران نهاوند در 
ســال  جاری خبر داد و گفت: شهرستان نهاوند یکی از 
مراکز مهم ورزش استان به حساب می آید که همواره 
در ســطوح بین المللی و کشــوری توانسته است برای 

استان و شهرستان افتخار کسب کند.
ســعدی نژاد به تعدادی از موفقیت های ورزشکاران 
این شهرســتان اشــاره کرد و گفت: از ابتدای ســال 
تاکنون دو نفر از ورزشــکاران ناشنوای شهرستان در 
رشــته فوتســال به اردوی تیم ملی دعوت شده اند و 
عالوه بر آن یک نفر از ووشــوکاران جــواز حضور در 

مسابقات قهرمانی آسیا را دریافت کرد.
وی بــا بیــان اینکه 11 نفــر از بانــوان جودوکار 
شهرستان موفق شدند در جایگاه اول تا سوم کشوری 
بایستند، گفت: ورزشکاران این شهرستان در مسابقات 
بســکتبال، جودو، کاراته و کشتی جوانان و پهلوانک ها 

نیز موفق شدند مقام اول استان را کسب کنند.

65 درصد زنان تحصیلکرده بیکارند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک کارشناس 
اقتصادی گفت: بر اساس گزارش اخير مرکز آمار 
ایــران از مجموع 932 هزار نفــر از زنان بيکار 
جامعه، 65 درصد دارای تحصيالت عاليه هستند 
که نشــان می دهد با وجود سرمایه گذاری نظام 
آموزشی کشور، بازار کار از وجود آنها بهره الزم 

را نبرده است.
رضا وفایــی یگانه در گفت وگویــی، اظهار کرد: با 
وجــود آنکه طی چند دهه گذشــته ســرمایه گذاری 
زیادی با هدف افزایش بهره وری ســرمایه های انسانی 
بــرای توانمندســازی نیروهــای کار صــورت گرفته 
است،آمارها نشان می دهد که بازار کار به اندازه الزم از 

این سرمایه های عظیم بهره برداری نکرده است.
وی با اشــاره به نتایج آمارگیــری مرکز آمار ایران 
از بهار ســال 1398، گفت: بر اساس این گزارش، نرخ 
مشارکت اقتصادی نیروی کار 40.6 درصد بوده و این 
شاخص اولین شاخص هشدار دهنده در بازار کار کشور 
که به منزله عدم انگیزه سرمایه های انسانی جهت ورود 

به بازار کار است.
این کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه کاهش 
شاخص نرخ مشــارکت اقتصادی در بســیاری موارد 
موجب پایین نشــان دادن نرخ بیکاری شــده اســت، 
افــزود: نرخ بیکاری صرفا به دلیل عدم تقاضای نیروی 
کار در بازار کار و نه به واسطه شاغل شدن افراد کاهش 

یافته است.
وفایی یگانه، سهم فارغ التحصیالن آموزش عالی 
از جمعیت بیکار را مورد اشــاره قــرار داد و گفت: 

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایــران، یک میلیون و 
190 هزار نفر معادل 40.3 درصد از بیکاران کشــور 
دارای تحصیالت عالی هســتند و در بین 932 هزار 
نفر از بیکاران زن، 65 درصــد آنها تحصیالت عالیه 
دارند این امر نشــان می دهد با وجود آنکه از سوی 
نظام آموزشی کشور ســرمایه گذاری بسیاری جهت 
توانمندســازی آنها صورت گرفته بازار کار از وجود 

آنها بهره الزم را نبرده است.
وفایی یگانه خاطرنشــان کــرد: از نظر اقتصادی 
نرخ بیکاری در کنار شــاخص ســهم اشتغال ناقص 
و نســبتی از افراد شــاغل که کمتر از 44 ساعت در 
هفته کار می کنند و خواهان کار بیشــتری هستند، 
تصویــر بهتــری از وضعیت بیکاری در بــازار کار را 

می دهد. نشان 
این کارشــناس اقتصادی سهم اشــتغال ناقص در 

بهار سال 1398 را 10 درصد ذکر کرد و گفت: حدود 
19.7 درصد از کل جمعیت فعال کشــور یا بیکار بوده 
و یا با وجود اشــتغال در بازار کار خواهان کار بیشــتر 
هستند؛ همچنین بر اســاس آمار تعداد افراد شاغل با 
اشتغال متعارف و معادل 44 ساعت کار در هفته حدود 
15 میلیــون و 835 هزار نفر بــوده که اگر این عده را 
شــاغل واقعی محســوب کنیم حدود 42 درصد افراد 
فعال جامعه، یا بیکار هســتند یا اینکه اشتغال ناقص 
دارند که نشــان می دهد از نیروی کار جامعه به شکل 

مطلوبی استفاده نشده است.
وی در پایــان با بیان اینکه نیروی کار انســانی از 
مهم ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می رود، گفت: 
در حال حاضر میــزان بهره وری نیروی کار در دنیا رو 
به افزایش اســت و این مســاله در سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است؛ بر همین اساس 
بر رویکرد توســعه کارآفرینی و مشــارکت حداکثری 
آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، حرکت به سمت 
اقتصاد دانش بنیــان، تقویت تولید و توانمندســازی 

نیروی کار تأکید شده است.
نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار سال 
1398 حاکی از آن اســت که از مجموع 27 میلیون و 
339 هزار و 431 نفر جمعیت فعال کشور، 24 میلیون 
و 382 هزار و 744 نفر شاغل و دو میلیون و 956 هزار 
و 687 نفر بیکار بوده اند. بر اســاس این گزارش، 932 
هزار و 881 نفر از جمعیت بیکار کشور در بهار 1398 
را زنــان و دو میلیون و 23 هــزار 806 نفر را مردان 

تشکیل داده اند.

بلومبــرگ:

ارزش ریال ایران با وجود تحریم های آمریکا 30 درصد باال رفت
هگمتانه، گــروه ایران و جهان: بلومبرگ طی 
گزارشی با اشاره به رشد 30 درصدی ارزش ریال 
ایران طی دو ماه گذشته نوشت: ترامپ در ژانویه 
به کابينه اش گفت به لطف مــا ارز ایران اکنون 
تحت محاصره قــرار دارد. ولی ارزش ریال علی 

رغم تحریم های آمریکا باال رفته است.
بلومبرگ طی گزارشی نوشــت: اگر یک ارز وجود 
داشته باشــد که انتظار تقویتش را نداشته باشیم آن 
ارز، ریال ایران اســت ولی واقعیت این است که ارزش 
ریال در بازارهای موازی جهان باال می رود و این هفته 
8 درصد و طی دو ماه گذشته 30 درصد در برابر دالر 

گران تر شده است.
دولت دونالد ترامپ تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
ایران را ســخت تر کــرده و جلوی صــادرات نفت این 
کشــور را گرفته است. نفت نیروی حیاتی اقتصاد ایران 
است. ترامپ که مدام از موفقیت این تحریم ها صحبت 

می کند، ماه گذشته پس از سرنگونی یکی از پهپادهایش 
در نزدیکی خلیج فارس توسط ایران تحریم ها را سخت تر 
کــرد. وی در ژانویه به کابینه اش گفت: »به لطف ما ارز 
ایران اکنون تحت محاصره قرار دارد«. ولی ارزش ریال 

علی رغم تحریم های آمریکا باال رفته است.
به گفته استیو هانک، یک اســتاد اقتصاد دانشگاه 

جــان هاپکینز دربالتیمور، بهبود پذیری ریال نشــان 
می دهد ریال ایران با اجــرای محدودیت های واردات 

و حفظ ارز خارجی سرپا ایستاده است.
تغییراتــی هم در نظام ارزی ایــران به وجود آمده 
اســت. بانک مرکزی ایران یک نرخ رســمی 42000 
ریالی بــرای هر دالر را حفظ می کند ولی اخیراً تالش 
کرده صادرکنندگان بیشتری از ســامانه تجارت نیما 
اســتفاده کنند. این سامانه ســال گذشته ایجاد شد و 
اجازه داده شد نرخ ارز در نیما در ماه های اخیر افزایش 
یابد تا شــرکت های بیشتری تشویق شوند ارز خارجی 

خود را بفروشند.
این کار فشــار بر ریال را در بازار موازی ارز پایین 
آورد. این بازار مورد اســتفاده کسب و کارهای کوچک 
و اشــخاص اســت. در این بازار در حال حاضر نرخ ارز 
120000 ریال در هر دالر اســت و بــه نرخ نیما که 

حدود 115000 ریال است نزدیک شده است.

ایران و جهان

وجود 11 طرح نيمه تمام ورزشی در نهاوند
16 میلیارد تومان برای تکمیل
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فرهنگئ - خبــر همدان

هگمتانه، گروه خبر همــدان: نماینده مردم 
همدان و فامنين در مجلس شــورای اسالمی با 
بيان اینکه در اســتان 2 منطقه ویژه اقتصادی و 
منطقه مبتنی بر فناوری های برتر در حال ایجاد 
اســت عنوان کرد: این مناطق آب و برق و گاز 
ندارند، با این شرایط چگونه باید سرمایه گذاری 

انجام شود؟
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی 
صبح پنجشنبه در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اســتان با تأکید بر اینکه به طور قطع اجرای پروژه ها 
حرف نخســت را در اقتصاد مقاومتی می زند بیان کرد: 
باید پروژه ها را به موقع اجرا کنیم زیرا باعث ایستادگی 

در منطقه و رفع مشکالت می شود.
*شــاهرخی: 170 تا 180 پــروژه نيمه تمام 

استان باید به بخش خصوصی واگذار شود
اســتاندار همدان نیز با تأکید بر اینکه هیچ مدیری 
حق نــدارد در برابر فــروش اموال مازاد دســتگاه ها 
مقاومت کند بیان کرد: در صورت جلوگیری از فروش 

اموال مازاد این را یک خیانت می دانیم.
سید ســعید شــاهرخی با بیان اینکه فروش نفت 
ایران کاهش خواهد داشــت اظهارکرد: باید بودجه در 
درون کشــور تأمین شود و یکی از موارد تأمین بودجه 

صرفه جویی است.
وی بــا بیان اینکه برای ســال جاری 170 تا 180 
پروژه نیمه تمام استان باید به بخش خصوصی واگذار 
شــود گفت: 23 درصد واگذاری های کشور مربوط به 
استان است که همدان رتبه نخست کشور در واگذاری 

پروژه ها به بخش خصوصی را دارد.
شــاهرخی با اشــاره به اینکه یکــی از نقاط ضعف 
ما این اســت که اقدامات انجام شــده را اطالع رسانی 
نمی کنیم گفت: ضروری است مسؤوالن استان در  این 

زمینه ورود بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه همدان از اســتان های پیشتاز در 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی است بیان کرد: رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه اســتان بایــد جمع بندی از 
مجموعه اقدامات ســتاد اقتصــاد مقاومتی را در قالب 

چهار کمیته انجام شده آماده و ارائه کند.
شــاهرخی با تأکید بر اینکه کمیته فرهنگی ستاد 
اقتصاد مقاومتی می بایســت بیشــتر برنامه عملیاتی 
داشته باشد گفت: در حوزه گفتمان برای نشر و جلب 
نگاه همه به اقتصاد مقاومتی باید برنامه های عملیاتی 

داشته باشیم.
وی با اشــاره به ارائه عملکرد از سوی فرماندار رزن 
اظهار کرد: معتقدم شهرستان رزن به مثابه یک کارگاه 
ســازندگی در بخش های مختلف بی ادعا کار های خود 

را انجام می دهد.
اســتاندار همدان درباره لزوم ســرمایه گذاری در 
اســتان بیان کرد: مدیرکل امــور اقتصادی و دارایی و 
معاون امور اقتصادی باید مجوز های بی نام آماده داشته 
باشند تا در صورت وجود ســرمایه گذار دارای اهلیت 

فقط اسم در مجوز نوشته شود.
وی بــا تأکید بر اینکه مدیران نباید دچار روزمرگی 
شــوند عنوان کرد: باید در پایان دولت بگوییم با انجام 
10 اقدام در همدان، دولــت برای یک قرن کار انجام 

داده است.
شــاهرخی با اشــاره به اینکه همدان باید به قطب 

پزشکی غرب کشور تبدیل شود عنوان کرد: با تأسیس 
مرکــز پیوند اعضا در غرب کشــور فاصله ای نداریم و 

آموزش ها در این رابطه سپری شده است.
شــاهرخی با اشــاره به اینکه بار ها گفته ام که من 
چند ماه نیســت به همــدان آمده ام بلکه 15 ســال 
در این اســتان بوده ام، مردم اســتان را بــا فرهنگ، 

با اصالت، متدین و قانع دانســت و گفت: در اســتان 
برخورد سیاســی نداریم و اگر کسی این خصوصیت را 
دارد ناشــی از برداشت شخصی اوست، قدرت پردازش 
نکات منفی ما فوق العاده اســت یک عده نشسته اند تا 
ببینند کجا ضعفی هســت تا آن را تیتر اول روزنامه، 
پایگاه خبری، ســخنرانی و مصاحبه کنند و این گناه 

بزرگی اســت در چنین شرایطی نباید اعتماد مردم را 
خدشه دار کرد.

اســتاندار همدان عنوان کرد: مرکز آمار ایران یک 
مرکز رســمی ملی اســت، این مرکز ملی در هر فصل 
براساس روش های علمی و اثبات شده نرخ بیکاری در 
هر استان را بررســی می کند بنابراین هیچ استانی در 

ارائه آمار نقشی ندارد.
شــاهرخی با اشــاره به اینکه برخی گفته اند کجا 
نرخ بیکاری اســتان 6.1 درصد است مگر نه اینکه 10 
درصد نوشته شده اســت؟ تصریح کرد: این افراد فرق 

نرخ بیکاری فصلی و ساالنه را نمی دانند.
وی با بیان اینکه نمی شــود ایــن مباحث ریز  را به 
مردم گفت، تأکید کرد: این افراد دنبال ایجاد شــبهه  

هستند.
این مسؤول با اشــاره به اینکه پارسال نرخ بیکاری 
همدان در فصل بهار 8.2 درصد بوده گفت: امسال نرخ 

بیکاری به 6.1 درصد رسیده است.
اســتاندار همدان با اشاره به اینکه عدد 6.1 درصد، 
نرخ بیکاری استان در فصل بهار است اظهار کرد: این 
رقم در تابســتان ممکن است 7 و در پاییز و زمستان 

8 یا 10 شود.
شــاهرخی با بیان اینکه نرخ مشــارکت همدان در 
فصل بهار پارســال 42 درصد بوده اســت بیان کرد: 
اکنون نرخ مشارکت استان به حدود 44 درصد رسیده 

است.

اســتاندار همدان بــا تأکید بر اینکــه آمار از روی 
مطلبی که سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشور اعالم 
کرده اند ارائه شده اســت تصریح کرد: آقایی مصاحبه 
می کند که بین مردم رفتم و دیدم بیکاری زیاد است، 

این حرف خیلی غیر کارشناسی  است.
شــاهرخی با تأکید بر اینکــه امروز موضوعی که 
می توانــد با صالبت دشــمن را به عقــب براند کار 
جهادی و شــبانه روزی اســت، گفت: اگر مدیری به 
این امر بــاور ندارد باید جای خود را به فرد دیگری 

بدهد.
*سالمتی: فرایند صدور مجوز ها کوتاه تر شود

فرماندار شهرســتان رزن نیز با بیــان اینکه اجرا و 
تحقق اقتصاد مقاومتی با برنامه محوری ممکن می شود 
عنوان کرد: باید در برنامه راهبردی ســه ساله استان 

فرایند صدور مجوز ها کوتاه تر شود.
سیدرضا سالمتی گفت: نخستین برنامه مد نظر در 
این شهرستان در رابطه با بخش آب و کشاورزی است.
وی با اشــاره به اینکه مهمترین چالش در رابطه با 
آب در دشت های شمالی استان است تصریح کرد: رزن 

رتبه نخست را در صرفه جویی آب داشته  است.
وی با اشــاره بــه اینکــه 144 حلقه چــاه عمده 
مســدود شده و در این راســتا 17 میلیون مترمکعب 
آب صرفه جویی شــده اســت گفــت: صرفه جویی 7 
میلیون لیتر ســوخت در بخش کشاورزی با شناسایی 
تراکتور هایــی که تعدادی از آنها اصاًل وجود خارجی و 

فیزیکی ندارند نیز انجام شده است.
وی با بیــان اینکه تاکنون 19 هکتــار گلخانه در 
این شهرســتان ایجاد شده اســت بیان کرد: برگزاری 
نمایشــگاه تخصصــی در بخــش کشــاورزی، تأمین 
نهاده های مــورد نیاز این بخــش و افزایش 4 برابری 

صادرات رزن از دیگر اقدامات انجام شده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

اجرای اسناد مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی نمی تواند با مانعی مواجه شود
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئيس نهاد 
نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها 
فرهنگی  انقالب  فاخری در شورای  اسناد  گفت: 
تصویب شــده که برخی از آنها با مقاومت هایی 
در بدنه اجرایی مواجه هستند در حالی که هيچ 

دستگاهی حق مقاومت مقابل آن را ندارد.
حجت االســالم مصطفی رســتمی در جمع فعاالن 
دانشجویی دانشگاه های آزاد اسالمی کشور در همدان 
با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی یکی از ظرفیت های 
مهم فرهنگی کشــور اســت اظهار کــرد: هیچ یک از 
دانشگاه ها گســتره دانشــگاه آزاد را ندارند به همین 
دلیل این مرکز یکی از مهمترین ظرفیت های آموزش 

عالی کشور محسوب می شود.
وی بــا بیــان اینکــه در ابتدای انقالب اســالمی، 
دانشگاه آزاد به دلیل به کارگیری ظرفیت های مردمی 
ایجاد شــد افزود: این دانشگاه بخش جدی از نیازهای 
آموزشی کشــور را پاسخ داده و اگر نبود، دانشگاه های 

دولتی توان پاسخ گویی نیازهای جامعه را نداشتند.
رئیــس نهاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 
دانشــگاه ها با بیان اینکه به دلیل دور شــدن بخشی 
از مســؤوالن دولتی و محدود شدن مدیریت دانشگاه 
در دست عده ای، آســیب هایی تولید شد تصریح کرد: 
گاهی ســتیز دولت ها با دانشــگاه آزاد اسالمی وجود 

داشــت تا به مقطعی رســیدیم که تغییراتی رخ داد و 
فرصت هایی برای نظام ایجاد شد.

وی در ادامــه به نقش افــراد تأثیرگذار در راهبری 
تشکل ها اشاره کرد و گفت: افرادی که توانایی مدیریت 
و رهبری محیط را داشته باشند اندک هستند و افراد 
دیگر تابع این افراد می شوند به همین خاطر مسؤولیت 

تشکل ها و مدیران آن ها افزایش می یابد.
حجت االســالم رســتمی با بیان اینکه باید بعد از 
پذیرفتن مســؤولیت با خدای خود بیشتر خلوت کنیم 
تا مسیر را اشــتباه نرویم گفت: انجام کار برای رضای 
خدا و خدمت به خلق باید همیشه در صدر امور باشد.
*تحقق اهداف فرهنگی نياز به مداومت دارد

وی در بخش دیگری از ســخنانش بــا بیان اینکه 
تحقق اهداف فرهنگی نیاز به مداومت دارد که این در 
امر مهم تربیتی در انســان وجود دارد، مسأله حجاب 
را نیز امری فرهنگی دانســت و افزود: در مســیر کار 
فرهنگی بایــد کار ایجابی صورت گیرد و نباید در این 

راه خسته شد.
* در وجود تشــکل های دانشجویی انقالبی 

اشراف و آگاهی ایجاد شود
رئیــس نهاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 
دانشــگاه ها با بیان اینکه دانشجویان به دنبال حرکت 
به سمت اهداف انقالب اسالمی در دانشگاه آزاد باشند 

تصریــح کرد: باید در وجود تشــکل های دانشــجویی 
انقالبی اشراف و آگاهی ایجاد شود.

*دشمن به دنبال ضریب دادن به حرکت هایی 
عليه حيا و حجاب در داخل کشور است

وی در ادامه با اشــاره به اینکه دشــمن به دنبال 
مقابله با نظام مقدس جمهوری اســالمی اســت ادامه 
داد: دشمن به دنبال ضریب دادن به حرکت هایی علیه 
حیا و حجاب در داخل کشور است که باید مراقب بود.

حجت االسالم رســتمی با بیان اینکه سبک زندگی 
ما تغییراتی کرده است خاطرنشان کرد: باید با مظاهر 
بدحجابــی و دهن کجــی به ارزش هــا مقابله جدی و 
مداوم صورت گیرد، نباید در این حوزه خسته شد که 
خوشــبختانه در دانشگاه آزاد اسالمی و بین مدیران و 

بدنه آن، دغدغه ارزش ها وجود دارد.
*حضور افرادی در دانشگاه که از نظر علمی 
نيستند  انقالبی شایسته  و  ارزش های اسالمی  و 

پذیرفتنی نيست
وی بــا بیان اینکــه افرادی در محیط دانشــگاهی 
حضــور دارند که از نظر علمی و ارزش های اســالمی 
و انقالبی شایســته نیستند اظهار کرد: وجود این افراد 
در کنار خیل عظیم اســاتید مؤمن و معتقد پذیرفتنی 

نیست.
رئیــس نهاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 

دانشــگاه ها با اشاره به اینکه دانشــجویان در مواردی 
که با بی ســوادی و یا رفتار غیر انقالبی اساتید مواجه 
می شــوند به مســؤوالن اطالع دهند افزود: واگذاری 
مشــکالت جامعه به نهادهای نظارتی و ســازمان های 
موجود ممکن اســت در برخی مــوارد ناکارآمدی به 
دنبال داشــته باشد اما وقتی دانشجویان در این زمینه 

ورود کردند، رویدادهای خوبی رخ داده است.
وی با اشــاره به اینکه مســؤوالن دفتــر نهاد مقام 
معظــم رهبری وظیفه حمایــت از ارزش های انقالبی 
و اســالمی را دارنــد تصریح کرد: دانشــجویان هرجا 

ناکارآمدی دیدند، به دفاتر نمایندگی اطالع دهند.
حجت االســالم رســتمی با بیــان اینکــه هزینه 
فعالیت های فرهنگی نهاد در بودجه دانشــگاهی دیده 
شــده است ادامه داد: استفاده از بودجه عمومی کشور 
در نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشــگاه ها در برخی 
از دولت ها انجام می شــود و در برخــی از دولت ها یا 
اعتقــادی وجــود ندارد و یــا با محدویت هــای مالی 

مواجهیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال تاکنون 
هیــچ بودجه ای از نهاد به دفاتــر نمایندگی تخصیص 
نیافته است، افتتاح دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه هایی 
که فاقد آن هستند را در اولویت کاری دانست و گفت: 
مصاحبه ها برای انتخاب مسؤوالن نهاد و معاونان آغاز 

شــده است و تأکید کردیم که از بهترین افراد انتخاب 
شود.

*اگر همراهی دولتمردان باشد شورای انقالب 
فرهنگی به اهداف خود می رسد

رئیــس نهاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 
دانشــگاه ها در ادامه با اشــاره به اینکــه اگر همراهی 
دولتمردان باشــد شــورای انقالب فرهنگی به اهداف 
خود می رســد اظهار کرد: اســناد فاخری در شورای 
انقــالب فرهنگی تصویب شــده که برخــی از آنها با 
مقاومت هایی در بدنه اجرایی مواجه هســتند در حالی 
که هیچ دستگاهی حق مقاومت مقابل آن را ندارد زیرا 
مقاومت در برابر آن به معنای مقاومت در برابر انقالب 

اسالمی است.

وی با بیان اینکه هر برنامه مفیدی که در دانشگاه ها 
انجام می شــود، مسؤوالن دفتر نهاد نمایندگی رهبری 
بایــد از آن حمایت کننــد افزود: حراســت ها بازوی 
مشورتی هســتند نه تصمیم گیر، بنابراین نباید مانعی 

برای انجام فعالیت های فرهنگی شوند.
حجت االســالم رستمی با اشــاره به اینکه سهمیه 
ویژه ای برای دیدار دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
با رهبر انقالب در نظر گرفته شــده است تصریح کرد: 
پیگیری برای دیدار دانشجویان با رهبر انقالب را انجام 

خواهیم داد.
وی خاطرنشــان کرد: مقام معظــم رهبری تأکید 
کردند با تشکل های دانشجویی دیدار داشته باشند که 

همین موضوع نشان دهنده اهمیت کار تشکلی است.

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

هم صحبت

یک شهروند همدانی:

با افتخار می گویم که از تولید 
خودمان استفاده می کنم

رونق تولید می تواند همه چیز را 
درست کند

مهری:  اعظم   - فرهنگی  گروه  هگمتانه، 
عزیز  مخاطبان  شــما  به  هگمتانه  روزنامه 
تعلق دارد. در ســتون هــم صحبت پای 
حرفهای شــما می نشينيم تا از دیدگاه های 
جامعه  مختلف  مسائل  درباره  ارزشمندتان 
اســتفاده کنيــم. امروز نظــرات یکی از 
همشــهریانمان خانم محمدی 43 ساله را 

درباره رونق توليد می خوانيد.
رونق تولید می تواند همه چیز را درست کند. 
همه جوان ها می توانند کار داشــته باشند. وقتی 
ایــن همه مصرف کننــده و خریدار برای جنس 
ایرانــی داریــم و خودمان حامــی تولیدکننده 
خودمان هســتیم پس حتما کار هم برای همه 
پیدا می شــود. بیکاری که ریشه کن شود خیلی 

از مشکالت جامعه حل شده است.
هیچ کس مثل خودمان نمی تواند به ما کمک 
کنــد. ما باید بدانیم همگــی در کنار هم توانایی 
غلبه بر مشــکالت را داریم و با وحدت و همدلی 
می توانیم مســائل کشــورمان را حل کنیم. االن 
بیکاری مشــکل بزرگی است و کامال معلوم است 

که رونق تولید راه حل این مساله است.
من به عنوان یک خریــدار و مصرف کننده 
باید حامی تولید ایرانی باشم و تولیدکننده هم 
بایــد با تولید کاالی با کیفیت و مطلوب در این 
راه گام بردارد. مســووالن هم باید هوای تولید 
کننده ها را داشته باشند. خالصه همه که با هم 
کار کنیــم و از هم حمایــت کنیم این هدف را 

می کنیم. محقق 
من که خانه دار هســتم هــم می توانم به این 
چرخه کمک کنم؛ وقتی میان همســاالن خودم 
و دوست و آشنا و فامیل از کاالی ایرانی حمایت 
کنــم و با افتخــار بگویم که از تولیــد خودمان 
اســتفاده می کنم حتما تأثیرگذار اســت. شاید 
اولش بعضــی  مخالف حــرف آدم باشــند ولی 
مطمئنم که کم کم اثر می کند و دیگران را هم به 

این کار تشویق می کند.

روز فرهنگسرای مهر پذیرای سومین دورهمی محله با نشاطعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

امام خمینی)ره( در شب عمل جراحی 
هم تهجد و شب زنده داری

 را به جای آوردند
در قرآن مجید آمده اســت: آنها )مؤمنین( کمی از شب را 
می خوابیدند و در سحرگاهان استغفار )نماز و دعا( می کردند.

پیامبر اعظم اســالم فرموده اند: کســی که عمرش به شب 
زنده داری به پایان برسد بهشت از آن او خواهد بود.

حکایت: حضرت امام خمینی)ره( اهل نماز شــب و تهجد 
بودند و ده ها سال نماز شبشان ترک نشد، حتی در بیمارستان 
و اواخر عمر شریفشان، شب قبل از جراحی امام خمینی پس 
از اینکه بیدار شــدند وضو ســاخته و در عین بیماری و آماده 
شدن برای عمل نماز شــب را به طور مفصل به جای آوردند 
که مردم در تلویزیون بخش کوچکی از آن را مشــاهده کردند 
و این اولین شــبی بود که امام نماز شــب می خواندند و چراغ 

روشن بود!
دال بسوز که سوز تو کارها بکند

دعای نیمه شبی دفع صد بال بکند

وصیت شهید سعید همراهی

در هیچ شرایطی بازیچه دست دشمنان اسالم نشوید
هگمتانه، گروه فرهنگــی: کجای این خاک 
بــودی، زیر کدام آســمان، آن لحظــه که این 
کلمات از قلب پرشــورت جاری می شــد؟ زیر 
آتش کدام خمپــاره و آماج کــدام گلوله برایم 
نوشــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشتی وقتی 
با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی البه الی 
واژگان پرپر و می نوشــتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق هــای گلگــون، از جوانه هــای روییده در 
خاک هــای تفدیده. تو می نوشــتی و امروز منم 
که می خوانمش، منم که صدای تو شــده ام در 
خواب های ســنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز 
مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشــم هایت را 
بیداریم و دستانت را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!

عزیــزان، من فقط بــرای برقراری حکومت 
عدل اسالمی در جهان به رهبری ولی عصر)عج( 
و نایــب بر حقش امام امت، امید مســتضعفان 
نابــودی  بــرای  و  و  والیت فقیــه  و  جهــان 

ابرقدرت های شــرق  گروهک های وابســته به 
و غــرب که خــود را بــه ایــن دو ابرقدرت ها 
فروخته انــد و خود را حامی خــدا می دانند که 
در حقیقت دشمنان خدا هستند و برای نابودی 
شکم پرســتان و از خدابی خبــران پا به میدان 
مبــارزه نهادم و تا آخرین قطره خونم و آخرین 

نفسم مبارزه خواهم کرد.
از تمام برادران و خواهران که وصیت نامه مرا 
می خوانند و می شــنوند و یا اینکه به گوششــان 
می رسد تقاضا دارم در هیچ شرایطی بازیچه دست 
دشمنان اسالم نشــوند و بیایند در صف بندگان 

خدا و تنها خدا را عبادت کنند.
پــس بــرادران و خواهــران ســعی کنید 
تمــام اهــداف و اعمالتان را بــه خاطر رضای 
خداونــد انجــام دهیــد، مبــادا دنیا شــما را 
فریفتــه خود کند و به خاطــر دنیا و مال دنیا 
بر سر جمهوری اســالمی که همانند حکومت 

خداســت فریاد بزنید. اگر در صــف مبارزان، 
آنانی که در راه خدا علیه دشــمنان خدا و دین 
خدا می جنگند قرار بگیرید اخالق خدایی پیدا 
خواهید کرد. این گفته رســول خدا)ص( است 
که می فرماید که »دنیا با جمیع ثروت و زیبایی 
و جمالش نــزد خدا به انــدازه یک بال مگس 

ارزش ندارد«.
ای مردم شهیدپرور مریانج من از شما تقاضا 
می کنم کــه فقط گوش به فرمــان پیرجماران 
باشید و همیشه برای امام و رزمندگان و آزادی 
اســرا دعا کنید و راه شهدای عزیزمان که همان 
راه خداوند برای برقراری دین خدا شهید شده اند 

را ادامه دهید.

چهارمين چاپ »راض بابا«؛ دخترانه های شهيد 16 ساله در بازار کتاب
هگمتانه، گروه فرهنگی: چاپ چهارم کتاب 
»راض بابا« همزمان با ایام ميالد با ســعادت 
حضرت معصومه )س( توسط انتشارات شهيد 

کاظمی روانه بازار شده است.
»راض بابا« روایت زندگی شهیده راضیه کشاورز 
دختری که در 16 ســالگی آســمانی شــد، برای 

چهارمین بار به بازار کتاب آمده است.
راِض بابــا روایت شــخصیت دختــری نوجوان 
اســت؛ دختری که تمام تالشش را به کار می  بندد 
تــا در زندگــی اول باشــد. در شــانزدهمین بهار 
عمرش حادثــه ای رخ می دهد و او را در رســیدن 
به خواسته اش کمک می کند. انفجاری که در سال 
1387 در حســینیه سیدالشــهدای شیراز رخ داد، 

نقطه اوج زندگی او را رقم زد.
شــهید راضیه کشاورز 11 شــهریور 1371 در 
ظهر گرم تابســتانی همزمان با نوای ملکوتی اذان 
ظهر در مرودشت شــیراز به دنیا آمد. والدینش به 
خاطــر ارادتی که بــه خانم فاطمه زهرا )ســالم ا... 
علیها( داشتند نام راضیه را برایش برگزیدند. روزها 

یکی پس از دیگری سپری می شدند. راضیه بزرگتر 
می شد و با وجودش شور و نشاط مضاعفی به خانه 
می بخشــید. از همان کودکی روحیه ای شــاداب و 
پرشــور و نشاط داشــت و لطافت و مهربانی اش به 
وضوح در برخورد با اطرافیان آشــکار بود. راضیه تا 
قبل از بهار 16 سالگیش موقعیت های چشمگیری 
در زمینه ورزش کاراته، مســابقات قرآن و درس و 

تحصیل کسب کرد.
سرانجام در 16 سالگی در فروردین  سال 1387 
بعــد از آنکه از زیارت بارگاه امام رئوف به شــهرش 
بازگشت، آرزویش برآورده شد و بر اثر انفجار بمب 
در حســینیه کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز 
توســط عوامل تروریستی وابســته به غرب، بعد از 
تحمل 18 روز درد و رنج ناشی از جراحت به جمع 
شهیدان سرفراز و ســربلند که ره صد ساله را یک 

شبه پیمودند پیوست.
مادر بزرگوارش می گوید:

سال ســوم راهنمایی راضیه بین خودش و خدا 
عهدی بســته بود که بعد از شهادتش تو وسایلش، 

البته تو وسایلش که نه، داخل جعبه اسماء متبرکه 
پیداش کردم.

خالصه کوتاهی از این عهدنامه:
»...بی حســاب پیش، ان شــاء ا... به امید خدا و 
توکل به خدا چهــل روز تمام کارمو خالصانه انجام 
بدم تا خدای مهربون از ســر تقصیرات ما بگذرد و 

گناهامو ببخشه.
توی این چهل روز که از 85/3/5 شــروع می شه 
توفیــق پیدا کنم مادام العمــر دعای عهد و زیارت 

امین اهلل و... را بخوانم و گریه کنم.
آقــا تو رو خدا توفیق اشــک ریختــن تو این 
دعاهــا را بــه من بده و شــب هم به یــاد خانم 
حضرت زهرا )س( شــبی 5 صفحه قرآن بخوانم؛ 
ان شــاء ا... تکرار آیه الکرســی هم توی بیشــتر 

بشه. نصیبم  اوقات 
و همچنیــن شــکر نعمتهــای خــدا و توفیق 
آلوده نشــدن به گناه و نابود کــردن نفس اماره 
و تقویت نفس لوامه را داشــته باشم و تسبیحات 
خانــم فاطمه زهرا )س( را همراه با الگوبرداری از 

حجاب، عفاف، ادب و اخالق ایشــان را سر لوحه 
زندگی خودم قرار دهم.«

چاپ چهارم کتــاب »راض بابا« در قطع رقعی 
در120 صفحــه به قلم طاهــره کوه کن و به همت 

انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

پرسش حاجی بابایی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان:

سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی محروم از حامل های انرژی  چگونه انجام شود؟
استاندار: عده ای فرق بین بیکاری فصلی و ساالنه را نمی دانند
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 گوشت آن گوشت را می رویاند و هسته اش استخوان 

را می رویاند و پوست آن پوست را می رویاند و 
عالوه بر اینها به کلیه ها گرما می بخشد و معده را 
پاک سازی می کند و مانع ابتال به بواسیر و تقطیر 

]بول[ است و ساق ها را قدرتمند می کند و زمینه ابتال 
به جذام را به اذن خدای متعال از بین می برد.

مکارم االخالق، ص176

نشست خلوت  هب  است  حرام  بستبی تو  روی  چنین  هب  رد  بود  حیف 

اوفتاد دست  هب  چو  دولت  دستدامن  هب  بازنیاید  بهلی  گر 

ربیخت خونم  هک  بود  نظر  هچ  بخستاین  ریشم  هک  بود  نمک  هچ  وین 

کشید بتوانم  مذلت  شکستبار  نتوانم  محبت  عهد 

وجود از  هست  هک  نیز  رمقی  هستوین  گفت  نتوان  وجودت  شیپ 

ربد معنی  هب  راه  اگر  رپسترهگز  بت  نکند  صورت  سجده 

آرزو نکند  خمرش  مستمستی  عشق  از  شود  سعدی  چو  هک  ره 

سعدی

مدیر کل بهزیستی استان همدان خبر داد

بهره برداری از 53 پروژه در هفته بهزیستی با اشتغالزایی 200 نفر
آغاز به کار اولین مرکز روزانه توانبخشی ویژه مردان سالمند در همدان

بهزیســتی  رویداد: مدیرکل  هگمتانه، گروه 
اســتان همدان با اشــاره به بهره برداری از 53 
پروژه در هفته بهزیســتی گفت: با افتتاح این 

پروژه ها برای 200 نفر اشتغالزایی شده است.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، ظهر پنجشــنبه 
حمیدرضــا الوند به شــعار هفته بهزیســتی با عنوان 
»بهزیســتن در گام دوم، شــفافیت، توانمندسازی و 
ارتقای سالمت اجتماعی« اشاره و بیان کرد: 53 پروژه 
در هفته بهزیستی بهره برداری شد که در همین راستا 

برای 200 نفر اشتغالزایی شده است.
وی همچنین به اجرای 360 عنوان برنامه فرهنگی، 
اجتماعــی و عمرانــی در طول این هفته اشــاره کرد 
و از آغاز بــه کار اولین مرکز روزانه توانبخشــی ویژه 

سالمندان مرد خبر داد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان همدان ادامــه داد: 
کارگاه های تولید پوشــاک و حرفه آمــوزی در مراکز 
ماده 16 و تحویل 38 واحد مسکونی برای خانواده های 
دارای دو عضو معلــول در این هفته از جمله اقدامات 

است.
الوند با اشــاره به ارائه خدمات رایگان پیشــگیری، 
مشــاوره، غربالگری بینایی و شــنوایی در طول هفته 
ســالمت، ابراز کرد: طرح »لبخند مهربانی« در استان 
پیش بینی شــده که در این راســتا فهرست مسؤوالن 
دستگاه های مختلف تهیه شــده تا با حضور در منزل 
مددجویــان، بــه مشــکالت در حوزه هــای مختلف 

رسیدگی کنند.
وی با تأکید بر مشــارکت مــردم در ارائه خدمات 
اجتماعی، تصریح کرد: ارائــه خدمات اجتماعی بدون 
کمــک مردم میســر نیســت و امید مــی رود پس از 
هفته بهزیستی در سراســر استان با نفوذ سرمایه های 
اجتماعــی و مذهبی، کیفیت خدمات رســانی افزایش 

یابد.
مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه زنگ 
بهزیستی در نخســتین روز هفته در مهدهای کودک 
نواخته شد، گفت: در هفته بهزیستی گروه همیار زنان 

سرپرست خانوار در استان تشکیل شد.
وی در ادامه به خدمات مرکز ماده 16 اشاره ای کرد 
و گفت: همدان از معدود اســتان هایی است که مرکز 
ماده 16 عالوه بر ســم زدایی و پاک سازی با اختصاص 
10 میلیارد ریال بســته روانی، اجتماعی و اقتصادی را 
برای بهبودیافتگان از مواد مخدر پیش بینی کرده است 
در حالی که جزء تکالیف ســازمان بهزیستی به شمار 
نمی رود اما اینکه از بازگشــت بهبودیافتگان به مصرف 
مجدد مــواد مخدر با فراهم کردن شــرایط اقتصادی 

جلوگیری شود، اقدام بزرگی محسوب می شود.
الوند در همین خصــوص اضافه کرد: ماهیانه 200 
تا 220 نفر در مراکز ماده 16 استان پذیرش می شوند 
که با اقدامات انجام شــده برای 25 درصد از این افراد 

اشتغالزایی شده است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود با بیان 
اینکــه هیچ یک از کــودکان و نوجوانانی که در مراکز 
بهزیستی نگهداری می شــوند در 18 سالگی ترخیص 
نمی شــوند، یادآور شــد: این ترخیص تنها در صورتی 
انجام می شود که تحویل به خانواده ها با حکم قضایی و 
نظارت مددکاری بهزیستی باشد و برای دختران پس 

از ازدواج است.
الوند با بیان اینکه 87 درصد از افرادی که در مراکز 
نگهداری می شوند بدسرپرست هستند، اظهار کرد: بر 
اساس برنامه زمان بندی در پنج سال پس از ترخیص 

بر وضعیت افراد نظارت می شود.
وی در مورد اعتبارات بهزیســتی با اعالم اینکه در 
سال گذشــته به طور میانگین 76 درصد از اعتبارات 
ســازمان بهزیســتی محقق شــد، عنوان کرد: ســال 
گذشته از معدود سالهایی است که این اعتبارات کامل 
تخصیص نیافت و به همین ترتیب طبیعی بود که 24 
درصد خدمات کمتری در استان همدان ارائه می شد.

مدیر کل بهزیســتی اســتان همدان تصریح کرد: 
امــا با پیگیری هــا و اقدامات و همکاری اســتانداری، 
بهزیســتی استان با کســری اعتبارات مواجه نشد، در 
حالی که کســری 17 میلیارد تومانی اعتبار برای این 
اســتان پیش بینی می شد اما 35 درصد افزایش اعتبار 

را شاهد بودیم.
الوند در همین رابطه توضیح داد: باید 97.8 درصد 
اعتبارات در سال گذشته جذب می شد اما خوشبختانه 
109 درصد اعتبار به بهزیستی استان اختصاص یافت.
وی اظهار کرد: در ســال 97 اعتبارات 99 میلیارد 
تومان بود که نســبت به سال قبل خود بیش از 300 

درصد افزایش یافت.
مدیر کل بهزیستی استان همدان اضافه کرد: سال 
گذشــته یک میلیارد و 180 میلیون تومان اعتبار به 
ارتباطــات مردمی تخصیص یافت و خوشــبختانه در 
حوزه توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی اعتبارات بیش 

از 100 درصد جذب شد.
الوند با بیان اینکه اســتان همدان جزء چهار استان 
برتر کشور در اشتغالزایی بود، اظهار کرد: میزان تحقق 
اشــتغال 134 درصد بود، یعنی 34 درصد بیشــتر از 
تعهد انجام شد و اداره کل بهزیستی استان همدان در 
سال قبل برای دو هزار و 134 نفر اشتغال ایجاد کرد.

وی با اعالم این خبر که بهزیستی استان همدان در 
حوزه پیشــگیری، کنترل و کاهش آسیب اعتیاد، رتبه 
سوم را به دســت آورد، بیان کرد: در حوزه توانبخشی 
نیز رتبه عالی را کسب کرد و طی سال گذشته در ارائه 
خدمات به کودکان و نوجوانان و خدمات شبه خانواده 

اولین استان کشور شد.
مدیرکل بهزیستی استان همدان گریزی به قیمت 
مســکن در همدان زد و با اشاره به اینکه همدان جزء 
پنج استان گران کشــور در مسکن است، گفت: عمق 
مشکالت اقتصادی در شــرایط فعلی به اندازه ای زیاد 
است که فشــار بیش از حدی را به مردم دهک پایین 
جامعــه وارد می کند و هرچه اعتبــارات افزایش یابد 
کفــاف نمی دهد و نمی توان خدمــات را به طور کامل 

ارائه داد.
الوند در بخش دیگر ســخنانش تصریح کرد: 10.8 
درصد از جمعیت اســتان به میزان 187 هزار و 700 
نفر در اســتان سالخورده و ســالمند هستند که باعث 

شده همدان چهارمین استان پیر کشور باشد.
وی در همین خصوص ادامه داد: توسعه و گسترش 
خدمات در منزل و همچنین گسترش خدمات روزانه 

به سالمندان از برنامه های سازمان بهزیستی است.
الوند در مــورد کودکان کار هم گفت: طی ســال 
قبل 13 هزار و 228 تماس با 123 برقرار شــد که 38 
کودک کار در ســه ماهه ابتدایی امسال برای پرداخت 
کمک هزینه پذیرش شــدند و در سال قبل 79 نفر از 
سوی ســازمان بهزیستی پیش بینی شده بود اما 150 

نفر پذیرش شد.
وی با بیان اینکه هفت نفر از کودکان کار در ســال 
جاری دختر هســتند، اظهار کرد: تــا کنون هیچ باند 

کودک کار در استان همدان شناسایی نشده است.
الونــد در ادامه ســخنانش گفت: ســال گذشــته 
333 خانــواده متقاضی فرزند بودنــد که 29 کودک 

تحویل داده شــد و امســال تعداد متقاضیان به 350 
نفر رسیده است.

وی اظهار کرد: 15 مرکز نگهداری کودکان شــبه 
خانواده در همدان فعالیت می کنند که در حال حاضر 
تعداد افراد تحت پوشــش 20 کودک زیر ســه سال و 

254 کودک شش تا 18 سال هستند.
وی افــزود: نزدیک به 300 کــودک در خانواده ها 

امدادبگیر هستند و بابت هریک از این کودکان که وارد 
خانواده شده اند ماهیانه 370 هزار تومان کمک هزینه 
امداد پرداخت می شود و یارانه کودکان نگهداری شده 

در مرکز 420 هزار تومان است.
الوند با بیان اینکه شش پایگاه خدمات اجتماعی در 
استان فعالیت می کنند، اظهار کرد: این پایگاه ها نقش 

درمانگاه اجتماعی را در مناطق مختلف ایفا می کنند.

مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان با بیان اینکه 
84 ســمن در استان با بهزیســتی همکاری می کنند، 
افزود: میزان مشــارکت مردمی در ســال قبل بیش از 
23 میلیارد تومان و در ســه ماهه ابتدایی امســال دو 
میلیــارد و 273 میلیــون تومان بــود؛ همچنین860 

میلیون تومان فطریه پرداخت شد.
الوند با بیان اینکه مناسب سازی برای افراد ناتوان و 
کم توان صورت می گیرد، گفت: بر اساس پیگیری های 
صــورت گرفته بر عملکرد 29 شــهرداری اســتان در 
خصوص مناسب ســازی اماکن، معابر و محیط شهری 

نظارت شد.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: 52 دستگاه دولتی 
در زمینه مناسب ســازی مشــتمل بر 730 ساختمان 
برای افراد کم توان جسمی مورد نظارت قرار گرفته اند 
که جز بهزیســتی و بنیاد شــهید، فــرودگاه همدان 
باالترین نمره را داشته و شرکت شهرک های صنعتی و 

تعزیرات حکومتی کمترین نمره را گرفته اند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان گفت: همدان 
اولین اســتانی است که ساختمانهای مسکونی را ملزم 
به مناسب سازی می کند و مجوز کمیسیون ماده پنج 

نیز بر این اساس صادر می شود.
الوند با بیان اینکه مناســب سازی شهر گردشگری 
اللجین، مراکز تفریحی و هتل ها نیز در حال پیگیری 
اســت، اظهار کرد: 55 اتوبوس درون شهری در سال 
جاری مناسب سازی خواهند شــد اما در مجموع ثمر 
گرفتن مناسب ســازی در بخش های مختلف به مدت 

زیادی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه خدمات گیرندگان ســازمان های 
اجتماعــی در صــورت ازدواج یــا اشــتغال تنهــا از 
مســتمری بگیری خارج می شــوند، تصریح کرد: هیچ 
سالی نیســت که جمعیت بهزیستی از سال قبل خود 
کمتر شود و سالیانه تعداد افراد تحت پوشش افزایش 

می یابد.
الوند ادامه داد: 239 نفر در ســال قبل از جمعیت 
مستمری بگیران بهزیستی استان همدان خارج شده اند 

اما سایر خدمات به این افراد ارائه می شود.
معاون امور فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد بهزیستی 
همــدان هم در این نشســت گفت: هــم اکنون 310 
ســازمان مردم نهاد غیر دولتی در بحث پیشــگیری از 

اعتیاد با سازمان بهزیستی همکاری می کنند.
امیر کوکاییان با اشــاره به اینکه طی سال گذشته 
280 هزار نفر تحت پوشش مراکز پیشگیری از اعتیاد 
بودنــد که هدفگذاری امســال 300 هزار نفر اســت، 
عنوان کرد: طرح های پیشــگیری از اعتیاد شامل طرح 
کیان، مصون سازی کودکان دوره پیش دبستانی و طرح 
»پازک« در پیشگیری اعتیاد در زنان و کودکان در 60 

محله آسیب خیز همدان آغاز شده است.
کوکاییان در خصوص اقدامات دفتر درمان اعتیاد نیز 
گفت: یک مرکز ســرپناه )شلتر( برای زنان در همدان با 
هدف کاهش آســیب اجتماعی، بســته های بهداشتیـ  

آموزشی و یک وعده غذای گرم عرضه می کند.
وی با بیان اینکه مراکــز ماده 15 درمان اعتیاد به 
صورت خودمعرف اقدام به ترک اعتیاد می کنند، بیان 
کرد: در حال حاضر 11 مرکز ســرپایی درمان اعتیاد و 

45 کمپ در سطح استان فعال است.
کوکاییان اضافه کرد: در ســه ماه امسال پنج هزار 
نفر از مراکز ســرپایی خدمت گرفته اند و سال گذشته 

نیز 19 هزار و 590 نفر خدمت گرفتند.
معاون امور فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد بهزیستی 
همدان در ادامه سخنانش اظهار کرد: پنج مرکز مشاور 
ژنتیکی در شهرســتان های نهاوند، همدان و اسدآباد 
فعال اســت که در همین خصوص ســال گذشــته با 
هزینه 400 میلیــون تومانی از تولد 12 جنین معلول 

جلوگیری شد.
معاون توانبخشــی بهزیســتی همــدان نیز گفت: 
در مراکــز شــبانه روزی ســالمندان 350 نفر خدمت 

می گیرند.
فرید الدین حجت االســالمی اضافه کــرد: یکی از 
مشکالت ســالمندان کمی حافظه و آلزایمر است که 
خدمات مرکز روزانه سالمندان شامل خدمات درمانی 

فیزیوتراپی، ورزش، آموزش و موارد فرهنگی است.
وی در بخش دیگر سخنان خود افزود: سال گذشته 
غربالگــری ژنتیک برای چهار هزار نفر انجام شــده و 

یک هزار و 500 نفر مشاور ژنتیک گرفته اند.
وی با اشــاره به اینکه تمام خانواده های آسیب پذیر 
از بهزیستی یارانه می گیرند، بیان کرد: براساس قانون 
هر نفر در مراکز روزانه 445 تا 550 هزار تومان یارانه 
دریافت می کنند و در مراکز شبانه 720 تا یک میلیون 

و 500 هزار تومان یارانه می پردازند.
معاون توانبخشی بهزیســتی همدان تصریح کرد: 
هم اکنون 196 کودک اوتیسمی در همدان شناسایی 
شــده و افزایش یارانه تا 14 درصد نیز در مراکز اعمال 

شده است.
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3 قیمـت هر گرم طال , 9 3 2 , 0 0 0
40,100,000 قیمت تمام سکه
22,020,000 قیمت نیم سکه
14,020,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 6 1 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 کل کشور است.

115,000دالر 
134,000یورو 
148,800پوند 
17,320یوان

20,930لير ترکيه
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