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@ H e g m a ta n e hN e w s p a p e r کانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

ر شد رستان همدان م رور ش ر شورا آمو و 

شهریه مدارس هیأت امنایی بدون افزایش
د دهی شو و و ساما ر س مدار  و  ابی  ش ارا ار ران  ب دار همدان  فرما

رور ر آمو و  ا ر ان  ور هم ام ها  ار  ا
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دان گا  و  
ران ی ا  ا همدا روا 

مدیر حج و زیارت اســتان همدان بــا بیان اینکه 
متأسفانه امســال امکان اعزام حجاج از همدان وجود 
نــدارد گفت: شــرکت هواپیمایی ایران ایــر به علت 
تحریم ها اعالم کرده که امکانات کمتری دارد، بنابراین 
سه ایستگاه همدان، زنجان و اردبیل برای پرواز حذف 

شده است.
محســن ســاغرچی در گفتگو با فارس از اعزام 

حجاج همدانی از ســوم تا نهم مردادماه خبر داد 
و اظهــار کرد: کاروان های همدانی در قالب مدینه 

می شوند. اعزام  بعد 
وی با بیان اینکه آمادگــی الزم برای اعزام حجاج 
همدانی وجود دارد ادامــه داد: 2 هزار و 935 زائر در 
قالــب 20 کاروان از همدان به ســرزمین وحی اعزام 

می شوند.
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ار ایان ب ا  دان  د  ا  آزا  زندانی 
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ستاد 
دیه همدان گفت: 71 زندانی جرائم غیر عمد این 

استان فصل بهار امسال با کمک خیران شدند.
یداهلل روحانی منش روز چهارشنبه در گفتگویی با 
بیان اینکه 70 تن از زندانیان آزاد شــده مرد هستند 
اضافه کــرد: میزان بدهــی این تعــداد زندانی 112 

میلیارد و 696 میلیون ریال بود.
وی افزود: به دنبال رایزنی با شرکت های بیمه گر و 
پیگیری های به عمل آمده یک میلیارد و 668 میلیون 
ریــال برای زندانیان ناتوان در پرداخت دیه ناشــی از 

حوادث پرداخت شد.
مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همــدان بیان کرد: 
زندانیان آزاد شــده شــامل 53 تن از محکومان مالی، 
13 زندانی مهریه و ســه تن از محکومان دیه ناشی از 

سوانح بودند.
روحانی منش اظهار کرد: با ارسال پرونده های دیه 
واجد شــرایط به صندوق تأمین خسارت های بدنی و 
دریافــت 678 میلیون و 458 هزار ریال، شــماری از 

مددجویان از این طریق آزاد شدند.
وی با بیان اینکه 29 میلیــارد و 21 میلیون ریال 
از بدهی زندانیان اعســار به تقسیط شد، ادامه داد: با 
دعوت شاکیان پرونده و مذاکره های صورت گرفته آنها 
از دریافــت 65 میلیارد و 633 میلیون ریال گذشــت 

کردند.
مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همدان گفت: میزان 
کمــک پرداختی برای پرونده هــای مالی و دیه هفت 
میلیــارد و 469 میلیون ریال و تســهیالت پرداختی 
توسط بانک های عامل 6 میلیارد و 470 میلیون ریال 

بوده است.
روحانی منش ادامه داد: میــزان آورده مددجویان 
آزاد شــده از زندان در سه ماه سال جاری یک میلیارد 

و 839 میلیون ریال بوده است.

دان ر  ابستان و  ار  از  آ
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: معاون فنی 
اداره کل حفاظت محیط زیســت همدان گفت: 
حفاظت  مناطق  در  وحوش  تابستانه  سرشماری 

شده و شکار ممنوع این استان آغاز شده است.
مهدی صفی خانی روز چهارشنبه در گفتگویی بیان 
کرد: این سرشــماری برای به دست آوردن نرخ زاد و 
ولد و جمعیت حیات وحش به منظور برنامه ریزی برای 

مدیریت آنها صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: همچنین در این سرشماری وضعیت 
جمعیتی پستانداران و گونه های شاخصی نظیر قو و 

میش و کل و بز بررسی می شود.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان 
اظهار کرد: در هر منطقه هشــت تــا 10 تن در قالب 
تیم های 2 نفره شــامل یک فرد آشــنا به مسیر تردد 

گونه های جانوری و یک مأمور برای تأیید مشــاهدات 
اقدام به سرشماری می کنند.

صفی خانی بیان کــرد: هر تیم هنگام آغاز فعالیت 

مسیر حرکتی خود را با تیم های مجاور هماهنگ کرده 
تا از بازشماری گونه ها جلوگیری شود با این وجود در 
پایــان هر روز تیم ها با حضور در پاســگاه محیط بانی 
اقدام به تحلیــل اعداد و ارقام بر اســاس مؤلفه هایی 

همچون ساعت مشاهده گونه ها می کنند.
وی ادامه داد: در این سرشــماری آمار و اطالعات 
شامل نوع گونه، جنسیت، سن تقریبی و ساعت و محل 
یت گونه ثبت شــده تا کمترین خطا را در ارائه آمار  ر

داشته باشیم.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان 
اظهار کرد: داشــتن اطالعات و آمار دقیق از گونه های 
جانوری موجود در منطقه برای به دســت آوردن نرخ 
رشــد جمعیــت و برنامه ریزی های زیســت محیطی 

ضروری است.

ان ار س  وشت اف م  برا 

مشارکت همدانی ها در طرح ملی »با مهر تا مهر«
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: معاون امور 
مردم  گفت:  همدان  احمر  هالل   جوانان جمعیت 
اســتان همدان با مشــارکت در طرح ملی »با 
مهر تا مهر« بخشی از نوشــت افراز مورد نیاز 

دانش آموزان سیل زده را تأمین کردند.
مریم پاک بین روز چهارشــنبه در گفتگویی بیان 
کــرد: طرح ملــی »با مهر تا مهر« بــا هدف کمک به 
دانش آموزان ســیل زده در روزهــای 30 و 31 خرداد 

امسال در این استان اجرا شد.
وی اضافه کرد: ســه قلم کاال شامل کتاب، اسباب 
بازی و نوشت افزار توســط شهروندان خریداری و در 
اختیار جمعیــت هالل احمر برای ارســال به مناطق 

آسیب دیده از سیالب، قرار گرفت.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر همدان بیان 

کــرد: یک هزار و 747 عدد نوشــت افزار شــامل مداد، 
خودکار، دفتر، دفترچه یادداشــت، خط کش، پاک کن، 
تــراش، مدادرنگی، جامدادی و تابلو گچی شــهروندان 

خریداری و در اختیار گروه های هالل احمر قرار گرفت.
پــاک بین اضافه کرد: همچنیــن عالوه بر این 50 
جلد کتاب و 29 قلم انواع اسباب بازی برای توزیع بین 
دانش آموزان سیل زده توسط شــهروندان به جمعیت 

هالل احمر اهدا شد.
وی ارزش ریالــی اقــالم جمع آوری شــده را 83 
میلیــون و 147 هزار ریال بــرآورد و اظهار کرد: برای 
خرید کاالهای مورد نیاز با 14 فروشــنده نوشت افزار 
در اســتان همدان مذاکره صورت گرفت تا آنها نیز با 
مشــارکت در این طرح، این اقالم را با تخفیف ویژه در 

اختیار شهروندان قرار دهند.

ا با خادمان مرد در شهردار همدان   احدا بوستان  هم
نوار پردي
بلوار ارت
اعتبار 
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دان گا  و
ران ی ا  ا همدا روا 

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیر حج 
اینکه  بیــان  با  همدان  اســتان  زیارت  و 
حجاج  اعزام  امکان  امســال  متأســفانه 
از همــدان وجــود ندارد گفت: شــرکت 
هواپیمایــی ایران ایر به علــت تحریم ها 
امکانــات کمتری دارد،  اعالم کرده کــه 
بنابراین ســه ایســتگاه همدان، زنجان و 

اردبیل برای پرواز حذف شده است.
محسن ســاغرچی در گفتگو با فارس از اعزام 
حجاج همدانی از ســوم تا نهم مردادماه خبر داد 
و اظهار کرد: کاروان های همدانی در قالب مدینه 

بعد اعزام می شوند.
وی بــا بیــان اینکه آمادگی الزم بــرای اعزام 
حجــاج همدانی وجــود دارد ادامــه داد: 2 هزار 
و 935 زائــر در قالــب 20 کاروان از همــدان به 

سرزمین وحی اعزام می شوند.
مدیر حج و زیارت اســتان همدان خاطرنشان 
کرد: هشت جلســه کالس آموزشی برای حجاج 
برگزار شده و اکنون در مرحله انجام واکسیناسیون 

هستند.
وی بــا بیان اینکه متأســفانه امســال امکان 
اعزام حجاج از همدان وجود ندارد گفت: شــرکت 
هواپیمایــی ایران ایر به علت تحریم ها اعالم کرده 
که امکانات کمتری دارد، بنابراین ســه ایســتگاه 
همدان، زنجان و اردبیل برای پرواز حذف شــده 

است.
ساغرچی با بیان اینکه حجاج همدانی از تهران 
اعزام می شــوند بیان کرد: پیگیری هایی از سوی 
نمایندگان مجلس و اســتاندار برای رفع مشــکل 
صورت گرفته اســت اما به علت تحریم ها چاره ای 

جز انتقال پرواز به تهران نیست.

ر م د همدان  ما ت 

و  ائ س و  رئ 
د همدان را   ك

د ما است  دان شركت   كارم
د ر ا افت  ر ی  و

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه باید شرکت غله و سیلوی همدان 
به اموال دولتی برگردد گفت: امیدواریم رئیس 
قوه قضائیه در مورد شرکت غله و سیلو ورود 
جدی داشــته باشد تا موضوع تعیین تکلیف 

شود.
امیر خجســته در گفتگویی با ابراز نارضایتی از 
واگذاری سیلوی همدان اظهار کرد: سیلوی همدان را 
از حلقوم کسانی که تبانی کرده اند، بیرون می کشیم.
وی بــا بیان اینکه ســیلوی همدان به یک دهم 
قیمت واگذار شده است گفت: در جلسه سه ساعته با 
رئیس قوه قضائیه موارد زیادی مطرح شد که یکی از 

آنها پیگیری بازگشت سیلوی همدان بود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به اینکه سیلوی همدان با مذاکره 
واگذار شــده و نه مزایده، آن هــم به قیمت ناچیز 
خاطرنشان کرد: این مرکز با یک دهم قیمت فروخته 
شــده آن هم با پرداخت 10 ساله که نشان از تبانی 

در واگذاری است.
وی با بیان اینکه در این واگذاری ســازمان یافته 
تبانی صورت گرفته اســت تأکید کــرد:  امیدواریم 
رئیس قوه قضائیه در مورد شرکت غله و سیلو ورود 

جدی داشته باشد تا موضوع تعیین تکلیف شود.
خجسته با اشاره به اینکه پیگیر بازگشت سیلوی 
همدان هستم و به خاطر همین نامه ای به استاندار، 
رئیس قوه قضائیه، دادســتانی و دیوان محاســبات 
ارســال شده اســت گفت: نه تنها باید شرکت غله 
و ســیلو برگردد بلکه باید با عوامل تبانی کننده نیز 

برخورد شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چند ماهی 
اســت که کارمندان شــرکت غله حقوقی دریافت 
نکرده اند و این واگذاری باعث بروز مشــکالتی شده 
است خاطرنشــان کرد: با سیف تبار معاون مدیرکل 
وزیر اقتصاد و امور دارایی صحبت شده تا حقوق های 

آنها به زودی پرداخت شود.

دار همدان فرما
رستان  ر ش ا  ش  ا

ی  ما همدان 

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرماندار همدان 
گفت: یک هزار و 42 شــغل در سه ماهه اول 

سال در شهرستان همدان ایجاد شده است.
حسین افشاری روز چهارشــنبه در نخستین 
جشــنواره باجه های بانکی روســتایی شهرستان 
همدان افزود: این تعداد شــغل بدون احتســاب 

اشتغال بخش مسکن ایجاد شده است.
وی با اشــاره به برگزاری جشــنواره باجه های 
بانکی روســتایی اظهــار کرد: برگــزاری چنین 
جشــنواره هایی نشــان از مدیریت پویا و فعال در 

پست بانک استان دارد.
افشــاری خاطرنشان کرد: گســترش خدمات 
دولتــی و بانکی بــه مناطق روســتایی و کمتر 
برخوردار از جمله اهداف دولت اســت که پســت 

بانک در این راستا پیشتاز بوده است.
فرماندار همدان اضافه کرد: امروز بیش از 94 
درصد نیازهای روزمره مــردم با تولیدات داخلی 
رفع می شــود و این در شرایط سخت تحریم های 

اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
مدیر شعب پســت بانک استان همدان نیز در 
این جلســه گفت: دفاتر آ. سی. تی کار خود را از 
سال 87 در روستاها با هدف حذف فاصله شهر و 

روستا آغاز کردند.
فرشید توالیی با بیان اینکه این دفاتر با هدف ارائه 
خدمات سریع تر ایجاد شده اضافه کرد: برای دریافت 
خدمات دولتی و بانکی پیش بینی شده است پست 
بانک با اســتقرار باجه مستقل در این دفاتر خدمات 
مورد نیاز جامعه هدف را تأمین کند. مدیر شــعب 
پســت بانک اســتان همدان اظهار کرد: استفاده از 
بخش خصوصی و اشــتغالزایی برای شاغالن در این 

باجه ها از جمله مزیت های این طرح است.
وی با بیان اینکه اســتقرار دستگاه های اِی. تی. 
اِم و خودپــرداز در کنار باجه ها نیز خدمتی دیگر از 
پست بانک به روستاییان است اظهار کرد: شهرستان 
همــدان 324 طرح با 112 میلیــارد ریال اعتبار از 
محل صندوق توســعه ملی با دریافت تسهیالت از 

پست بانک در حال اجرا دارد.

ا ر  ر همدان  رئ شورا اسالمی ش

ا ی نت  ا اب ا  ک  از  ار  ا ی را ب  
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شــورای 
درخواست  به  بنا  گفت:  همدان  شــهر  اسالمی 
شــورا و پیگیری های مکرر این نهاد مردمی در 
راســتای یکپارچه ســازی دکل های مخابراتی، 
شرکت مخابرات اســتان همدان در این زمینه 

ضمن استقبال، اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همدان، کامران گردان در بیست و دومین صحن شورا 
با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات استان، اظهار کرد: 
به منظور یکسان ســازی دکل های مخابراتی در شــهر 
مقرر شــد برنامه ریزی برای مکان یابی نقاط مناســب 
نصب دکل های مخابراتی در شــهر، نحوه اجرا و... این 

طرح مشخص شود.
وی افــزود: رفع معضــل دکل هــای مخابراتی یا 
بی تی اس در دوره چهارم شورای اسالمی شهر با قوت 
بسیاری آغاز شــد که در نهایت دستورالعمل جامعی 
همراه با لحاظ کردن فرآیندهای استاندارد تدوین شد.
گــردان با بیان اینکه متأســفانه دکل ها در شــهر 
به صورت نازیبا خودنمایــی می کنند، عنوان کرد: در 
مرحله دوم این دستورالعمل اجرایی، قرار بود تجمیع 
دکل ها به مانند نمادها یا ســازه های مناسب با محیط 

یکسان سازی شود.
رئیس شورای اسالمی شــهر همدان با بیان اینکه 
وظیفه مدیریت شــهری نســبت به ســاماندهی این 
دکل ها مبرهن اســت؛ تأکید کــرد: تمامی دکل های 
مخابراتی در شهر باید در مرحله نخست جمع آوری و 
تجمیع شــوند و سپس به منظور مباحث زیباشناختی 

سیما و منظر شهر، یکسان سازی صورت گیرد.
گردان همچنین گفت: اگر شهرداری همدان، الیحه  
اثرگذاری به شــورا ارائه نمی دهد شورای شهر با ارائه 
طرح های مناسب، پویایی و خدمات رسانی را به مردم 

تسریع دهد.
*بادامی نجات: تسریع روند شهر الکترونیکی 

همدان با همراهی مخابرات
نایب رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان هم 
تجمیــع دکل های مخابراتی را اقدامــی ماندگار برای 
شورای شهر و شــهرداری دانست و گفت: اجرای این 
طرح اثرگذار شــهری فارغ از مباحــث درآمدزایی که 
پایدار نیز خواهد بود، می تواند به عنوان الگو در کشور 
مطرح  گردد و وضعیت آشــفته دکل ها در شــهر نیز 

ساماندهی شود.

حمید بادامی نجات با تأکید بر اینکه روند توســعه 
زیرســاخت های الکترونیکی شهر همدان با همراهی و 
ارائه خدمات شرکت مخابرات تســریع می یابد افزود: 
متأســفانه تنها بخشــی از حوزه فناوری شهر به فیبر 
نوری مجهز شــده اســت؛ در صورتی که کل شهر در 
راســتای ایجاد امنیت، نیازمند پوشــش کامل است 
تــا بتوانیم دیتاها که ضرورت زیرساخت هاســت را در 

حوزه های مختلف بسط و گسترش دهیم.
بادامی نجات بــا تأکید بر تدوین طرح جامع فیبر 
نوری به عنوان یک ضرورت اساسی در شهر و اعالم 
آمادگی شهرداری همدان در این زمینه، اظهار کرد: 
مکان یابی تجهیز تمامی نقاط شــهر به فیبرنوری از 
نظر فنی، امری بدیهی اســت که نمی توان سلیقه ای 

عمل کرد.

وی افزود: هوشمندســازی شــهرها و ایجاد شهر 
الکترونیک به توسعه زیرســاخت فیبرنوری نیاز دارد 

که باید تمامی شهر به این ابزار فناوری، مجهز شود.
نایب رئیس شــورا در ادامه فیبر نوری را به عنوان 
اساسی ترین نیاز برای شهر هوشمند در همدان دانست 
و بر ضرورت مطالعات و نیازسنجی فیبر نوری در شهر 
تأکیــد کرد و گفــت: مطالعات این طــرح تا حدودی 
در جریان اســت؛ اما با توجه بــه اینکه مخابرات قطعاً 
شــرکت مادر تخصصی دارای زیرساخت های اساسی 
این اقدام اســت، در این راستا شــهرداری همدان در 
کنار این شرکت، باید زیرساخت الزم را در اختیار آنها 

قرار دهد و تمایل به همکاری و مشارکت دارد.
بادامی نجات بیان کرد: شــهرداری همدان، توان 
ســرمایه گذاری در این زمینه را ندارد؛ بنابراین باید 
این اقدام ارزشــمند را با همکاری ســرمایه گذار به 

برساند. سرانجام 
وی ادامه داد: در این زمینه باید نظرات کارشناسی 
دریافت شــود تا بــا مشــارکت  اپراتورها و شــرکت 
مخابرات، وضعیت موجود را مناسب تر مدیریت کنیم؛ 
زیرا این طرح در شــهرهای کیش و تهران به بهترین 
روش ممکن، عملیاتی شده که قطعاً همدان هم دارای 

این ظرفیت است.
بادامی نجــات در پایان با اشــاره بــه اجرای طرح 
پیشــنهادی مخابرات در راســتای معرفی جاذبه های 
گردشگری استان و در ابتدای امر آرامگاه بوعلی، گفت: 
ما می توانیم ظرفیت های گردشــگری شهر را از طریق 

شهر هوشمند و فضاهای مجازی به دنیا نشان دهیم.

ر همدان ا رئ شورا اسالمی ش

مدیریت شهری تشنه فناوری است
هگمتانه، گروه خبر همدان: نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر همدان گفت: مدیریت شهری تشنه 

فناوری است.
*گردان از آمادگی مدیریت شــهری همدان 

برای همکاری با پارک علم و فناوری خبر داد
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر 
همدان، رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان گفت: 
ضروری است تفاهم نامه ای جهت همکاری پارک علم و 

فناوری با شورا و شهرداری تدوین و امضا شود.
کامران گردان در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری 
اســتان همدان افزود: ظرفیت های خوبی در شهرداری 
همدان و پارک علم و فناوری وجود دارد که باید بتوانیم 
از ظرفیت این دو ارگان برای پیشــرفت شــهر همدان 

استفاده کنیم.
گردان از آمادگــی مدیریت شــهری همدان برای 

همکاری با پارک علم و فناوری خبر داد.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز با بیان 
اینکه شورا در سال گذشــته مصوبه جهت همکاری با 
پــارک علم و فناوری مصوب کرد افزود: بر اســاس این 
مصوبه یک میلیــارد تومان بودجــه از اعتبارات مالی 
شــهرداری برای فعالیت صندوق پژوهش و فناوری در 
نظر گرفته شد که متأسفانه پارک علم و فناوری از این 

ظرفیت استفاده نکرد.

حمید بادامی نجات با اشــاره به اینکــه ما به مرکز 
نوآوری و مرکز رشــد در شــهرداری نیاز داریم اضافه 
کــرد: پارک علم و فناوری می تواند این ظرفیت را برای 

شهرداری ایجاد کند.
وی اضافــه کرد: شــهرداری دارای زیر ســاخت و 
ظرفیت هــای خوبی در حوزه توســعه فناوری فیزیکی 
اســت و می توان از این ظرفیت ها بــرای پارک علم و 
فناوری اســتفاده کرد که باید در این راستا تفاهم نامه 

همکاری بین دو ارگان منعقد شود.
نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان با اشاره 
به اینکه ما به دنبال ایجاد اشــتغال هستیم، یادآور شد: 
مشــکل اصلی حوزه فناوری بازار کار اســت و باید در 

مسائلی وارد شد که تقاضا و بازار آن موجود باشد.
به گفته بادامی نجات مدیریت شهری تشنه فناوری 
اســت چرا که ایده و خالقیت های زیادی در این حوزه 
مطرح می شود اما تخصص ساخت و ارائه این ایده ها را 
مدیریت شهری ندارد و این امر نیاز به کمک پارک علم 

و فناوری است.
بادامی نجات با اشــاره به اینکه از ابتدای دوره پنجم 
شــورا بر توجه به فناوری و ایجاد شهر هوشمند تأکید 
داشتیم، یادآور شد: همدان ظرفیت خوبی در ایجاد شهر 
هوشــمند دارد به گونه ای که می توان با تحقق این امر 
بسیاری از خدمات از جمله صدور پروانه الکترونیکی را 

به آسانی انجام داد.
وی وجود هزار خدمت در شهرداری را از ظرفیت های 
مناسب دانست و اضافه کرد: هیچ سازمانی به این تعداد 
خدمت نــدارد و هر یک از این خدمــات یک ظرفیت 
کســب و کار است و نیاز دارد واحد تخصصی آن یعنی 
پارک علم و فناوری به کمک شــهرداری آمده و از این 

ظرفیت برای درآمدزایی و اشتغال استفاده کند.
*مرادی: اعالم آمادگی برای همکاری پارک و 

علم و فناوری با مدیریت شهری
رئیس پارک و علم و فناوری همدان نیز ضمن تقدیر 
و تشــکر از شورای اسالمی شــهر همدان جهت توجه 

به حــوزه علم و فناوری گفت: مــا آمادگی همکاری با 
مدیریت شهری را داریم.

محمدحســن مرادی به ظرفیت هــای پارک علم و 
فناوری و نقش آن در توســعه هوشــمند سازی شهر 
اشــاره کرد و یادآور شد: پارک علم و فناوری با شورا و 
شهرداری می توانند در کنار هم اقدامات خوبی را برای 

شهر و جوانان انجام دهند.
وی همچنین به احداث ساختمان جدید پارک علم 
و فناوری اشــاره کرد و یادآور شد: برای راه اندازی این 
ســاختمان نیاز به کمک ارگان هایی همچون شهرداری 

و شرکت های خدمات رسان داریم.

ا ی اب س ش و  ا ع ا وا  ت  ر ی و مد مارستا ا  ب ر اور مد

حذف 6 اورژانس  کانکسی همدان تا پایان امسال
هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیر اورژانس 
پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشگاه 
آمار  امسال  ابن ســینا گفت:  پزشــکی  علوم 
بهره  با  اســتان  کانکس  داخــل  اورژانس های 
برداری از ساختمان های در حال احداث، به صفر 

می رسد.
حبیب اهلل معصومی در گفتگویی اظهار کرد: پیشتر 
هشــت پایگاه امدادی اورژانس این استان در کانکس 
فعــال بودند که این آمار هم اینک به 6 پایگاه امدادی 

کاهش یافته است.
وی یکی از اولویت های اورژانس را حذف کانکس ها 
عنوان و بیان کرد: طبق تفاهم نامه منعقد شــده بین 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا و ســازمان اورژانس 
کشور، برای حذف این پایگاه ها و مستقر شدن نیروها 
در ســاختمان باید 50 درصد هزینه توســط اورژانس 

کشور پرداخت و بقیه توسط استان تأمین شود.
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اضافه کرد: با این وجود 

وضعیت کانکس های اورژانس این اســتان نامناســب 
نبوده بلکه 2 کانکس مستقر در شهرستان همدان هر 
یک 64 متر مساحت و به مثابه آپارتمان دارای 2 اتاق 

خواب هســتند و بقیه آنها که در دیگر شهرســتان ها 
مستقر هستند بین 20 تا 24 متر مساحت دارند.

معصومی گفت: با این وجود ســرمایش و گرمایش 

اورژانس های مســتقر در کانکس ها هزینه بر و دشوار 
بوده و مستقر شــدن در یک ساختمان بسیار بهینه و 

به صرفه است.
وی افزود: هم اینک 11 باب ســاختمان متعلق به 
اورژانس در حال ساخت اســت که یک باب در مالیر 
آمــاده افتتاح، 2 بــاب بیش از 75 درصد پیشــرفت 

فیزیکی و مابقی زیر 50 درصد پیشرفت دارند.
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا اضافه کرد: افزایش 
هزینه مصالح و ســاخت و ساز، روند پیشرفت طرح ها 
را با کنــدی مواجه کرد با این وجود در صورت تأمین 
به موقع اعتبار مورد نیاز تا پایان سال این ساختمان ها 

بهره برداری می شود.
معصومی بیــان کرد: پس از جابجایی اورژانس های 
کانکســی در ســاختمان های جدید، ســاختمان های 
قدیمی و فرســوده نوسازی شــده همچنین در ادامه 
ســراغ مجزا کــردن اورژانس هایی که هــم اینک در 

ساختمان مراکز بهداشت حضور دارند، می رویم.

اور استان همدان ا ك مان  وعد رئ سا

کاهش قیمت سیب زمینی از 25 روز دیگر
ر همدان ی  م ار  س  اشت  ه ی بر  ب

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان همدان با بیان اینکه 
امســال بیش از 22 هزار هکتار از اراضی استان 

همدان زیر کشت سیب زمینی رفته و پیش بینی 
می شــود 920 هزار تن محصــول از این اراضی 
برداشت شــود، گفت: قیمت سیب زمینی از 25 

روز دیگر کاهش می یابد.
منصور رضوانی جالل در گفتگویی با بیان اینکه 40 
درصد این تولیدات در فصل تابستان صورت می گیرد، 
اضافــه کرد: 20 تــا 25 روز دیگر محصوالت اســتان 

همدان وارد بازار خواهد شد.
وی گفــت: امســال بیــش از 22 هــزار هکتار از 
اراضی اســتان همدان زیر کشت سیب زمینی رفته و 
پیش بینی می شود 920 هزار تن محصول از این اراضی 

برداشت شود.
رضوانــی جــالل بــا بیــان اینکــه در مورد 
ابتدای  کــه  آنجایی  از  زمینــی  ســیب  محصول 
بارندگی و وقوع ســیل در برخی  امسال شــاهد 
اینکه  بــه  توجه  بــا  و  بودیــم  مناطــق کشــور 

تولید کننده محصول ســیب زمینی  اســتان های 
از جملــه خوزســتان نیز با این مشــکل روبه رو 
شــدند کشــت محصول با تأخیــر صورت گرفت، 
گفــت: محصول این اســتان ها قبل از برداشــت 
محصــول اســتان همدان وارد بازار می شــد که 
به علت بارندگی ها کشــت دیرتر انجام شــد و از 

یافت. کاهش  اســتان ها  این  تولید  طرفی 
رضوانی جالل با بیان اینکه با ورود ســیب زمینی 
اســتان همدان به بازار این محصول شاهد افت قیمت 
خواهد بود، گفت: به زودی تعدیل قیمت سیب زمینی 

در بازار را شاهد خواهیم بود.
تولید  در  همــدان  اســتان  *الهوتیــان: 

سیب زمینی بی رقیب است
مدیــر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی 
تولید  نیز گفت: اســتان همدان در  استان همدان 
ســیب زمینی و همچنین از نظر کشت و سطح زیر 

است. بی رقیب  کشت 
امیــر الهوتیان بابیان اینکه دلیــل افزایش قیمت 
ســیب زمینی در بازار مشــکالتی اســت که سیل در 
استان های شمالی و جنوبی ایجاد کرد، گفت: با عرضه 
سیب زمینی همدان در بازار قیمت متعادل خواهد شد 
چراکه خأل آن موجب افزایش قیمت شــده اما گرانی 
اجــاره زمین و افزایش قیمت نهاده ها نیز در این اتفاق 

بی تأثیر نبوده است.
الهوتیــان بــه لغــو ممنوعیت صادرات ســیب 
زمینی اشــاره کرد و گفت: مخالفتی با صادرات این 
محصــول در صورت تنظیم بازار کشــور نداریم به 
طوری که ابتدا باید نیاز کشور تأمین شود و سپس 
مــازاد آن صادر شــود کمااینکه در همــه دنیا هم 
همین روش حاکم اســت و ابتــدا نیاز داخلی خود 
را تأمین کرده و ســپس مازاد آن را به شــکل های 

می کنند. صادر  مختلف 

ا  هم

روز ا  ا

د و ت ا  ما
او  ا مت آ

ا ت ر  ا
ی فر ع ا ال 

شعار امسال کشــور "حمایت از رونق تولید" 
است، موضوعی که در سال های گذشته نیز کم و 
بیش به آن اشــاره و از آن به عنوان راه حلی برای 
رونق اقتصادی و توســعه کشور یاد شده است که 
به نظر می رسد هدف اصلی این نام گذاری توجه به 

توسعه کمی و کیفی بخش تولید است.
حــوزه تولید در کشــور و به طبع در اســتان 
همدان به واسطه ســودهای بیشتری که در دیگر 
حوزه های اقتصاد مانند ارز، ســودهای بانکی و یا 
طال وجود داشته، لطمه خورده و باعث بی انگیزگی 
در مشــارکت و ســرمایه گذاری برای تولید شده 
است. براســاس نظرات کارشناسان همدانی ها به 
دلیــل جذابیتی که دریافت ســود برای آنها دارد 
ســرمایه زیادی در بانک ها دارنــد حال آنکه این 
بانک ها کــه عمدتاً بانک های خصوصی هســتند 
سرمایه های مردم را در سایر استان ها مانند تهران 
و اصفهــان هزینه می کننــد از اینرو بخش تولید 

استان از حمایت بی نصیب می ماند.
همچنین این مشکل به عالوه ضعف در مقررات 
و حمایت های دولتی جهت تشویق سرمایه گذاری 
بخش مولد، ســبب شــده که تولید رونق کافی 

نداشته باشد.
هم اکنون که کشــور ما در شرایط تحریم به 
ســر می برد بســیاری از فعاالن بخش خصوصی 
عالقه منــد شــده اند که حضوری پــر رنگ تر در 
توســعه و اقتصاد داشته باشــند. یقیناً در این راه 
حمایــت از آنان می تواند به توســعه همه جانبه 

استان کمک کند.
شناســایی نخبگان و متخصصــان گمنام و یا 
شــناخته شــده و به کارگیری آنها در بخش های 
مختلف تولیــد، فراخوان و اســتفاده از ایده های 
کارآمد، خالق و توانمند، فراهم نمودن تسهیالت 
ارزان قیمت، ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی 
اســتعداد آنها، به روز رســانی، تقویت و توســعه 
زیرساخت های کشاورزی، حذف مالیات بنگاه های 
تولیدی تازه تأسیس، کاهش مالیات شرکت های 
کارآفریــن و موفــق در عرصه تولیــد همچنین 
حذف و یا کاهش ســود بانکی، ساماندهی واردات 
و صادرات، جلوگیری جــدی از واردات کاالهای 
غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی، همچنین 
جلوگیری از قاچاق کاال و تمرکز بر نشــان سازی 
تجاری محصوالت از جمله سیاست ها و اقداماتی 
است که می تواند به رونق تولید در استان همدان 

کمک کند.
و در پایان باید گفت در اســتان همدان بیش 
از یــک هــزار و 100 واحد تولیــدی و صنعتی 
وجود دارد که اگر محدودیت های بر ســر راه آنان 
برداشته شود و سیاست های تشویقی و انگیزشی 
برای کارآفرینان و تولیدکنندگان در حوزه تولید 
تقویت شود، می توان انتظار داشت که رونق تولید 

تحقق یابد.
البته طبیعی  اســت که ایــن امر در یک زمان 
کوتاه انجام شــدنی نیســت، اما می تواند شروع 

خوبی برای جهش های اقتصادی آتی باشد.
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وبت او ر  ا  م عموم عا سا عو م آ 
ار ها ب مرك همدان ه دما  ار  او هم شركت 

بنا به تصميم هيات مديره شركت تعاوني، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مذكور 
راس ســاعت 17 روز شنبه مورخ 1398/04/29 در محل ساختمان فرمانداري سالن شهداي دولت برگزار مي 
شود. بدينوسيله از كليه اعضاء )صاحبان سهام( دعوت مي گردد در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع عمومي فوق 
حضور بهم رسانيده و يا وكالي خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي، حداكثر يك 
روز قبل از تاريخ مجمع عمومي به هيات مديره تعاوني كتبا معرفي نمايند. ضمنا از كليه كســاني كه متقاضي 
كانديد شــدن براي تصدي ســمت بازرسي شركت تعاوني مي باشــند مي بايست حداكثر تا يك هفته پ از 
ت مديره  انتشار آگهي دعوت با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي و آخرين حكم كارگزيني به دفتر هي

مراجعه و پ از تكميل ثبت نام رسيد دريافت نمايند.
ت مديره و بازرســان در مورد عملكرد سال 1397  2- طرح و  ــه: 1- گزارش كتبي هي دستورات ج
تصويب صورت هاي مالي ســال 1397  3- تصويب بودجه و تعيين خط مشــي شــركت در سال 1398  
ييرات سرمايه و اعضاء  6- طرح و تصويب اخذ  4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل  5- طرح و تصويب ت
وام از بانكها و موسســات مالي و اعتباري جهت خريد ماشــين آالت عمراني...  7- طرح و تصويب انجام امور 

حسابرسي از شركت تعاوني براي عملكرد سال هاي 96 و 97
اوني هيئت مديره شركت ت
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آقاي علي شــيري با ارائه دو بر استشــهاديه محلي مصدق به مهر دفترخانه 3 اســدآباد مدعي است كه يك جلد سند مالكيت اعيان ششدان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به شماره 
پالک ثبتي 287 فرعي از 397 فرعي از 2230 اصلي واقع در شهرســتان اســدآباد بخش شــش همدان كه در دفتر الكترونيكي 139620326003001283 به شــماره چاپي 764138 
ســابقه ثبت دارد به دليل مفقود شــدن اصل سند مالكيت اوليه در حين جابجايي تقاضاي المثني نموده است لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت بدين وسيله 
آگهي مي شــود تا هركســي مدعي انجام معامله با وجود ســند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه 
اصل ســند مالكيت و يا ســند معامله اعترا كتبي خود را تسليم نمايد، در صورت انقضاء مدت واخواهي و نرسيدن اعترا و يا در صورت اعترا چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود 
سند المثني به نام متقاضی صادر و تسليم خواهد شد. برابر سند شماره 16566-1396/06/23 دفترخانه يك اسدآباد در قبال 467422098ريال نزد بانك ملت اسدآباد وثيقه مي باشد.

اد بت اسناد و امال اسدآ رئي اداره 

يت هي فقدان سند ما آ

 22274 شماره م الف: 231

پنج  شنبــه 6 تیـــــر ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4282

ا و ار  ا

ی  ا  ا مان   
د ا  رو آ

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده شهردار 
اســبق تهران در حال بررسی است و همین یکی 
دو روز آینده و شــاید تا پایــان هفته، مهلت 10 
روزه به پایان برســد. این مهلــت 10 روزه برای 
وکالی متهم و وکالی اولیای دم جهت اظهارنظر 
در مورد ایرادات احتمالی در کیفرخواســت است 
که با پایان یافتن این مدت، دادگاه در اسرع وقت 
زمان رســیدگی را معین خواهد کرد و رسیدگی 

انجام خواهد شد.

ت  ر  ا م ا و ت ا
ار  واست برك ر و 

نمایندگان مجلس بارها در تذکرات شــفاهی 
و کتبی و همچنین در نامه هشــدار آمیز ارسالی 
به ســران قوا با 72 امضا بــه دلیل ضعف عملکرد 
زنگنه، خواستار برکناری او بوده و معتقدند که او 
مشــکل اصلی عدم فروش نفت و گاز ایران است 
ولی امروز ربیعی ســخنگوی دولت اعالم کرد نام 

زنگنه همواره در استیضاح ها بوده است.

و  ر اورا ا امرو 
ر  و ی شد ا مر  ك

د ور می ك ع
امروز ششــم تیر ماه بر اســاس اعــالم قبلی 
ســازمان انرژی اتمی میزان ذخایر اورانیوم تولید 
شــده 3.67 درصد از مــرز 300 کیلوگرم عبور 
می کند و پــس از آن تولید این محصول افزایش 

خواهد یافت.

ی  ت  ا ر ر  را  ا
ی د ی و را ما را راه

رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد: 
مالــکان خودروهای توقیفــی دارای یک میلیون 
تومــان جریمه، می توانند به صورت اقســاط یک 
ســاله، جرایم را پرداخت کننــد. در حال حاضر 
بیــش از 81 هــزار و 75 دســتگاه خــودرو در 
پارکینگ های کشــور به دلیل جریمه باالی یک 
میلیون تومان، توقیف است. اجرای طرح تقسیطی 
جرایم راهنمایی و رانندگی " صرفا به خودروهای 

توقیفی معطوف نمی باشد.

ران  ت ار ب  م ره و ا
دهی می شو ما سا

وزیر اقتصــاد گفت: تالش می کنیم رابطه بین 
رهن و اجاره را به نفع مســتأجران ســازماندهی 
کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده 
و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم. قرار است وامی 
از این صندوق به مستأجر داده شود ولی مبلغ آن 
به موجر پرداخت می شود. نظارت بر کار صرافی ها 
بر عهده بانک مرکزی اســت و ما تالش می کنیم 

در کار یکدیگر دخالتی نکنیم.

ا و  ا  ا

ایران و جهــان: رهبر معظم  هگمتانه، گروه 
انقالب اســالمی خطاب به رئیس و کارکنان قوه  
قضائیه گفتند: کاری کنید که بعد از گذشت یک 
مدت قابل قبولی کامال احســاس شود که قوه 

قضائیه دچار تحول شده است.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر معظــم انقالب 
اسالمی صبح روز گذشــته در دیدار رئیس، مسؤوالن 
و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه، »عدالت« را 
محور اساسی دستگاه قضا خواندند و با ابراز خرسندی 
از اقــدام رئیس قــوه در تهیه برنامــه ای خوب برای 
ایجاد تحول در این دستگاه، »اجرای زمان بندی شده، 
شــجاعانه و متکی بر روشــهای مبتکرانه این برنامه« 
را کاماًل ضروری برشــمردند و با تجلیل از ایستادگی 
تحســین برانگیز چهل ساله مردم در مقابل زورگویان 
جهانــی افزودند: ملت مظلوم و مقتدر ایران، در مقابل 
فشــارها، تهمت ها و اهانت های شــریرترین حکومت 
جهان یعنــی آمریکا از اهداف خــود کوتاه نمی آید و 
مســیر انقالب و امام را برای دستیابی به عزت، رفاه و 

پیشرفت و سرافرازی ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اســالمی با تبریک هفته قوه قضاییه 
و تجلیل از شــخصیت شــهید مظلوم آیت ا... بهشتی 
به عنوان بنیانگذار دســتگاه قضایی در نظام اســالمی 
گفتند: شــهید بهشتی، انســانی صاحب فکر و اراده، 
قوی، منضبط، اهل کار، با نشاط و به معنی واقعی یک 

نعمت بزرگ بود.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای اهمیت قــوه قضاییه 
را مبتنــی بر وظیفــه اصلی آن یعنــی »اقامه عدل« 
دانســتند و افزودند: قوه قضاییــه در نظام جمهوری 
اســالمی همچون نهالی جدید روز به روز رشد کرده و 
در دوره های مختلف پیشــرفتهایی داشته است که در 
دوره جدید نیز باید نسبت به دوره های قبل، پیشرفت 

و آورده جدیدی داشته باشد.
ایشــان با تأکید بر اینکه مهمتریــن مأموریت قوه 
قضاییــه در دوره جدید، »ایجاد تحــول در چارچوب 
اصول اسالم و قرآن و قانون اساسی« است، خاطرنشان 
کردند: تحول به معنای استفاده از شیوه های کارآمدتر 
و مؤثرتر و بهینه شدن شیوه های قبلی و همچنین رفع 

نقص ها، خألها و اشکاالت گذشته است.
رهبر انقالب اسالمی ایجاد تحول در قوه قضاییه 
را نیازمنــد »طراحــی کالن« و »برنامــه مدون و 
زمان بندی شــده« دانســتند و گفتند: بــرای ایجاد 
تحول، برنامه ریزی و زمان بنــدی، پنجاه درصِد کار 
اســت و پنجاه درصِد بقیه مربوط به تحرک و اقدام 

و عمل است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با ابراز امیدواری به تحقق 
تحول در قوه قضاییه در دوره جدید، تأکید کردند: باید 
اجرای سند آماده شده  تحول، بدون تأخیر شروع شود.
ایشــان در ادامه با اشــاره به وظایف گسترده قوه 

قضاییه در قانون اساســی و جایگاه بسیار مهم این قوه 
افزودند: »احیای حقوق عامه که گســتره وســیعی از 
اقتصاد و امنیت تا عرصه بین المللی را در بر می گیرد«، 
»گســترش عدل و آزادیهای مشروع«، »پیشگیری از 
وقوع جرم« و »نظارت بر ُحسن اجرای قانون« از جمله 
این وظایف مهم است که اجرای آنها نیازمند شیوه های 

نو و ابتکاری و انسانهای توانا است.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از وظایف مهم قوه 
قضاییه را »مبارزه ســختگیرانه با فساد« در درون قوه 
و در خارج از قوه برشــمردند و تأکید کردند: مبارزه با 
فساد در دورن قوه قضاییه در اولویت است؛ زیرا حتی 
یک عنصر ناباب در دســتگاه قضایی می تواند زحمات 
قضات شــریف و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در 
سراســر کشــور را مخدوش کند و تأثیرات مخربی بر 

جای بگذارد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای گفتنــد: گناه فردی که 
مســؤول مبارزه با فساد اســت و دچار فساد می شود، 
چند برابر و نابخشودنی است، بنابراین در این موضوع 

سخت گیری شود.
ایشــان با اشــاره به تهمت و بدگویی و تعرض به 
قــوه قضاییه به ویژه در فضای بــی در و دروازه مجازی 
خاطرنشــان کردنــد: در طــول تاریــخ، امیرمؤمنان 
یعنــی مظهر کامل عدالت را هم بــه بی عدالتی متهم 

می کردند، بنابراین فضاسازی و تهمت نباید در عزم و 
اراده و فعالیت ها تأثیر منفی بگذارد.

رهبر انقالب »تصویرســازی از قوه قضاییه در افکار 
عمومی« را بســیار مهم خواندنــد و افزودند: باید در 
این زمینه کاماًل مراقب و هوشــیار بود؛ چرا که برخی 
حوادث ممکن است خصوصیات یک قوه قضاییه خوب 
یعنی شــرافت، صداقت و عدالت را در چشم مردم، بر 

عکس جلوه دهد.
ایشــان در تبیین خصوصیات ضروری دستگاه قضا 
در افکار عمومی تأکید کردند: دســتگاه قضا در چشم 
مردم باید در »انتصابات، احکام، گفتار و رفتار« دارای 
»حکمت« باشــد و مردم کارهای این قوه را متکی بر 

کار »علمی و کارشناسی« ببینند.
»برخورداری از گوش شنوا در همه مراحل قضایی 
و صبر و حوصله شــنیدن از همه شاکیان و متهمان« 
و نیز »برخورداری از قاطعیت و اقتدار« دو خصوصیت 
دیگری بود که رهبر انقالب آنها را برای تصویر دستگاه 

قضا در افکار عمومی، کاماًل ضروری خواندند.
حضرت آیت ا... خامنه ای »طوالنی شدن رسیدگی 

به پرونده ها« را ضربه به اقتدار قوه قضاییه دانســتند و 
خاطرنشان کردند: وقتی پرونده ای ده سال در محاکم 
به نتیجه نمی رســد، از نظر مردم نشان دهنده ناتوانی 
و ســردرگمی دســتگاه قضایی در این پرونده است، 
بنابراین باید پرونده ها با ســرعت الزم به نتیجه برسند 

و احکام صادر شده اجرا شوند.
رهبر انقــالب »رفتار، گفتار، عملکــرد و تبلیغات 
صحیح« را زمینه ســاز ترســیم تصویر مناسب از قوه 
قضاییه در اذهــان عمومی خواندنــد و افزودند: همه 
دســتگاه ها از جمله صداوســیما باید به دستگاه قضا 

کمک کنند.
رهبــر انقالب دقــت در انتصابــات قضایی را مهم 
برشمردند و با اســتناد به فرمان امیرمؤمنان به مالک 
اشتر درباره انتخاب برترین مردم برای قضاوت افزودند: 
مسؤوالن و مدیران قضایی این فرمان تاریخی را حتماً 
مطالعه کنند و در انتصابات و گزینشــها خصوصیاتی 
را که امیرمؤمنان مــورد تأکید قرار داده، مالک عمل 

قرار دهند.
»توجه به اخالق و روشــهایی کــه در رونِد ظاهراً 
خشک کارهای دســتگاه قضا باعث تلطیف می شود«، 

توصیه دیگر رهبری به مسؤوالن قضا بود.
ایشــان افزودند: با همه مراجعان و در همه مراحل 
قضایی خوش رفتار، بــا حوصله و صبور رفتار کنید و 

با توصیه به عفو و گذشــت، به روشهایی نظیر احیای 
حکمیت و اســتفاده صحیح از شوراهای حل اختالف 

اهمیت دهید.
حضــرت آیت ا... خامنــه ای همچنین با اشــاره به 
مسائل روز، افزودند: این روزها خبرگزاریهای خارجی 
به نقل از کارشناســان، مکرر اذعان می کنند که ملت 
ایران را نمی توان با فشــار و تهدیــد و تحریم به زانو 
درآورد. البتــه این واقعیت ناشــی از حوادث ماه های 
اخیر نیســت، بلکه نتیجه چهل سال ایستادگی، عزت، 
عظمت و اقتداری اســت که ملت ایران از خود نشان 

داده است.
ایشــان، پیــروزی انقالب را نقطــه بیرون آمدن 
ملت از »الک ذلت و توســری خوری« برشــمردند 
و خاطرنشــان کردنــد: در چهار دهه اخیــر، تلفیق 
هویت ایرانی با خصوصیات اســالمی، موجب شــده 
فشارهای زورگویان جهانی، تأثیری در روند حرکت 

باشد. نداشته  ملت 
رهبر انقالب حضور همیشــگی در راهپیمایی های 
22 بهمن و روز جهانی قدس و همچنین شــرکت در 
انتخابات متعدد را نشــانه عزم و اراده تحسین برانگیز 
ملت دانستند و افزودند: در اواخر امسال نیز انتخابات 
داریم که معتقــدم با وجود تردید افکنی برخی ، مردم 
در آن انتخابات نیز با شــور و شوق شرکت می کنند و 

عظمت خود را نشان می دهند.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای اتهامــات، اهانت ها و 
دشــنام های شــریرترین حکومت جهان یعنی آمریکا 
بــه ملت ایران را یادآور شــدند و افزودند: منفورترین 
و خبیث تریــن دولت جهان که عامــل جنگ، تفرقه، 
چپاول و غارت کشــورها و ملتها اســت، ملت شریف 
ایران را هر روز مورد ناســزا و اتهــام قرار می دهد اما 
مردم ایران از این اعمال زشت آمریکا جا نمی خورند و 

عقب نمی نشینند.
ایشــان تحریم های آمریکا را ظلمــی بارز به ملت 
ایران خواندند و تأکید کردند: ملت مظلوم اما در عین 
حال مقتدر ایران، به فضــل الهی، همچنان مثل کوه 
می ایســتد و با قوت به حرکت خود ادامه می دهد و به 

همه مقاصد مورد نظرش دست می یابد.
رهبر انقالب، پیروزی نظام اسالمی بر همه توطئه ها 
از جملــه جنگ، فتنــه، نفوذ، تحریکات تروریســتی 
و دیگر اقدامات خباثت آمیز آمریکا را نشــانه آشــکار 
حمایت پروردگار از این ملت خواندند و افزودند: بخش 
اصلی اقتدار ملت مرهون اعتقاد عمیق به حمایت های 

الهی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای پیشــنهاد مذاکره آمریکا 
را یــک »فریــب« خواندنــد و خاطرنشــان کردند: 
دشــمن وقتی نتوانسته با فشــار به هدفش برسد، با 
تصور ســادگِی ملت ایران، پیشنهاد مذاکره می دهد و 
می گوید ملت ایران باید پیشرفت کند، البته این ملت 
حتماً پیشــرفت خواهد کرد اما بدون شما و به شرطی 

که شما نزدیک نشوید.
ایشان با یادآوری همه کاره بودن آمریکا و انگلیس 
در دوران رژیم پهلوی گفتند: شما عامل عقب ماندگی 

ملت ایــران در آن دوره منحوس هســتید و االن هم 
حضور شــما جز عقب ماندگی و توقف پیشرفت ایران 

هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
رهبر انقالب هــدف اصلی پیشــنهاد آمریکا برای 
مذاکره را »خلع ســالح ملت و حــذف عوامل اقتدار 
ایــران« خواندند و خاطرنشــان کردنــد: آمریکایی ها 
اکنون با وحشت از عوامل اقتدار ملت ایران، می ترسند 
جلو بیایند بنابراین می خواهند با مذاکره، این اســلحه 
و عامل اقتدار را از دســت ایــران بگیرند تا هر بالیی 

می خواهند سر ملت بیاورند.
ایشــان افزودند: اگر در مذاکرات حرف او را قبول 
کردی پدر ملــت در می آید و اگر قبول نکردی همین 
فضاسازی های سیاسی، تبلیغات و فشارها ادامه خواهد 

یافت.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به سوءاستفاده 
آمریکایی ها از ابزار حقوق بشــر گفتند: شــما حدود 
300 مســافر بی گناه را در آسمان می کشید، با کمک 
به سعودی ها در یمن جنایات مکرر می کنید، آن وقت 

از حقوق بشر دم می زنید.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند: ملت 
ایران با ادامه راهی که اســالم، انقالب و امام ترســیم 
کرده اند، اهداف با ارزش و جذاب خود یعنی دستیابی 
بــه عزت، رفاه مادی، پیشــتازی در علــم و آرامش و 

امنیت اجتماعی را محقق خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
والمســلمین رئیسی در گزارشــی با گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهید آیت ا... بهشــتی، ضمــن ارج نهادن 
بــه تالش های صورت گرفته در قــوه قضائیه در ادوار 
گذشته، خاطرنشان کرد: تحول در دستگاه قضایی که 
خواست رهبری، همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی 

است، ضرورت دارد.
رئیس دســتگاه قضایی با اشاره به آمادگی قضات و 
کارکنان قوه قضائیه برای تحول زمان بندی شــده در 
این دســتگاه، افزود: ما در دســتگاه قضایی به دنبال 
کاهش جمعیت کیفری، کاهش ورودی پرونده، اصالح 
نظام دادرسی و برطرف شــدن موانع فرایند دادرسی 

هستیم.
رئیس قوه قضائیــه »امیدآفرینی در همه الیه های 
اجتماعــی« را الزمه تحول دانســت و افــزود: تالش 

می کنیم دستگاه قضایی ملجأ و پناهگاه مردم شود.
حجت االســالم والمســلمین رئیســی گفت: قوه 
قضائیــه وظیفه نظــارت بر اجــرای صحیح قانون و 
نظارت بر ُحســن اجرای امور را بر عهده دارد و این 
قــوه در موضوع حقوق عامه به عنــوان مطالبه گری 

جدی اقدام خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه از فعال شــدن بخشهای مبارزه 
با فســاد به ویژه فســاد اقتصادی در چارچوب بیانیه 
گام دوم خبر داد و خاطرنشــان کــرد: خود را موظف 
می دانیم که با همه قوا و بخشهای حاکمیتی همکاری 
و همیــاری کنیم و با صدور حکــم عادالنه، متجاوزان 
به قانون و حقوق مردم و بیت المال را ســر جای خود 

بنشانیم.

س ر  اگ  ا از  ا ت  ریا د  ب  ر ر  
در  و جهان:  ایــران  گروه  هگمتانه، 
گفتند  مردم  درصد   90 نظرسنجی  یک 
موافقند از سوداگری در مسکن، مالیات 

سنگین اخذ شود.
ایالتی، کارشــناس حوزه زمین و مسکن 
در برنامــه پایش با تأکید بر اینکه مســکن 
جزء نیازهای اساسی خانوارهاست، گفت: در 
قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن خانوارها 
بر عهده دولت گذاشــته شده است. متوسط 
ســهم هزینه مسکن از ســبد هزینه ساالنه 
خانوارهــا، تقریبا 50 درصد اســت. البته در 
بعضــی خانوارها ممکن اســت تا 70 درصد 

هزینه آنها را در بر گیرد.
این کارشــناس مســکن با مقایســه ایــن عدد با 
کشورهایی که توانسته اند مشکل مسکن را حل کنند، 
افزود: در این کشــورها متوسط سهم هزینه مسکن از 
درآمد خانوار، کمتر از 20 درصد اســت؛ اما باید توجه 
داشــت که این اعداد برای قبل از گرانی های مســکن 
بوده و پیش بینی می شــود که در حاضر ســهم هزینه 
مسکن از کل هزینه های هر خانوار به بیش از 70درصد 

رسیده است.
وی افزود: از ســال 65 تــا 95، درصد خانواده های 
مالک کاهش و خانواده های مســتأجر افزایش داشته 
اســت. به گونه ای که در ســال 65، حدود 80 درصد 
خانوارهــا مالک بوده و در ســال 95، این عدد به 54 
درصد رســیده اســت. این اعداد نشــان می دهد که 
سیاســتگذار در حوزه مسکن درســت عمل نمی کند 
و نتیجه سیاســت ها منجر به افزایش اجاره نشــینی 

خانوارها شده است.
ایالتــی گفت: بــه دلیل افزایش قیمت مســکن، 
خانوارهــا باید 43 ســال انتظار بکشــند، تا مالک 
مســکن شــوند. ما در تولید مســکن هیچ مشکلی 
نداریم. ما در توزیع مســکن مشــکل داریم. عده ای 
از خانوارها هســتند که هیچ مسکن ملکی ندارند و 
عده ای دیگر چندین مســکن دارند و این مسئله به 

احتکار محسوب می شود. نوعی 
کارشــناس اقتصادی با ابراز اینکه از ســال 97 تا 
98 قیمت مســکن و اجاره آن بیش از دو برابر افزایش 
داشــته اســت، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال 98 
کمتر از 15درصد رشــد داشته، اما هزینه مسکن آنها 
بیش از دو برابر شــده اســت؛ بنابرایــن این هزینه به 
خانوارها فشار آورده است و این مسئله در حالی است 
که دولت هیچ برنامه ای برای کنترل بازار مسکن ندارد.
ایالتــی با تأکید بر راه های کنتــرل قیمت خرید 

و اجاره مســکن، افزود: یکی از قوانینی که 
می تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت 
کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه 
با نامه نگاری وزیر سابق  است که متأسفانه 
مســکن، در مجلس تصویب نشد. اگر این 
قانــون تصویــب می شــد، قیمت مســکن 
70درصــد  و  نمی یافــت  کاذب  افزایــش 
مالیات  از طریــق  قیمت مســکن  افزایش 
این  بنابراین  بازمی گشــت ؛  به جیب دولت 
قانون مانع ســوداگری در حــوزه زمین و 

می شد. مسکن 
کارشناس زمین و مسکن در پایان بیان 
کرد: مجموعه سیاســت های حوزه زمین و مســکن 
مانند یــک زنجیر اســت و نمی توان بــا بکارگیری 
یک سیاســت، این حوزه را ساماندهی نمود. در این 
خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانه های 
خالی که تصویب شــده اســت، اجرا گردد ســپس 
مالیات بر عایدی سرمایه نیز در ادامه پیگیری شود. 
مزایــای اخذ اینگونــه مالیات ها این اســت که جلو 
افزایــش حبابی قیمت ها را خواهــد گرفت و از این 

افتاد. اتفاق نخواهد  طریق سوداگری 
همچنین ســؤال نظرسنجی امشب برنامه »پایش« 
هم با توجه به وضعیت بازار مســکن، به صورت زیر از 

مخاطبان سؤال پرسیده شد:
آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین 

اخذشود؟ 1. بله 2. خیر
در پایان نیــز 90 درصد از مردم موافقت خود را با 
اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعالم کردند.

کا ان
وداع با پیکر 4 شهید تازه شناسایی شده دفاع مقدس

   قوه قضائیه در جمهوری اسالمی یک بنای جدید بود و با قبل از انقالب تفاوت های 
اساسی داشت. این نهال باید روزبه روز رشد کند و هر دوره نسبت به دوره قبل پیشرفت 

داشته باشد.
   برای رسیدن به آرمانها، شیوه های ابتکاری و مؤثر و نو را ابداع و از آن استفاده 

کنید و نقص ها و خألهای گذشته را هم جبران کنید.
   کاری کنید که بعد از گذشت یک مدت قابل قبولی کامال احساس شود که قوه 

قضائیه دچار تحول شده است.
   عزت ملت ایران فقط مربوط به قضایای اخیر نیست، 40 سال است که نمی توانند 

ملت ایران را به زانو دربیاورند.
   ایران در تحریم های ظالمانه، مظلوم واقع شده اما به فضل الهی، ملت ایران با قوت و 

اقتدار، خودش را به همه  مقاصدی که ترسیم کرده خواهد رساند.
   مذاکره یک فریب است بر سر آنچه که آمریکا می خواهد، می گویند اسلحه را بینداز 

تا بتوانم هربالیی خواستم سرت بیاورم.
   بخش اصلی قوت ملت ایران به خاطر اعتماد به حمایت الهی است و خدای متعال هم 

کمک می کند.
   ]آمریکایی ها[ نتوانستند مقاصدشان را از راه فشارها به دست بیاورند، به خیال 

اینکه ملت ایران ساده اند، می گویند بیایید با ما مذاکره کنید تا پیشرفت کنید.
   شما در دو دوره  پهلوی همه کاره بودید و این حکومت روز به روز عقب تر رفت. شما 
عامل عقب ماندگی ملت ایران هستید. ملت ایران پیشرفت می کند به شرطی که شما 

جلو نیایید.

ائ و   ان  اب ب رئ و كارك ام ا  اما 

ا   ر   د ک   کار ک
اور واست سر ب ی  ا بتوا هربال دا  د اس را ب و واهد می  ا می  اكر  فر است بر سر آ ك آمر م
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هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار مریانج 
از آغاز فاز نخســت مرمت عمارت تاریخی 

گلستان توسط این شهرداری خبر داد.
محســن معصوم علیزاده با اشــاره به اهمیت 
حفظ و نگهداری خانه هــای تاریخی اظهار کرد: 
خانه تاریخی »گلســتان« در شهر مریانج با هدف 
حفاظت از بناهای تاریخی، ارزشــمند و معماری 
هنرمندانــه، از مالــک خریداری شــده و به امور 

فرهنگی و گردشگری اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: این خانه تاریخی ســال گذشته 
توسط شــهرداری تملک شد و در حال حاضر در 

انتظار ثبت در فهرست آثار ملی کشور است.
شــهردار مریانــج با اشــاره به قدمــت و نوع 
معمــاری این خانه تاریخی بیــان کرد: این خانه 
قدیمی با قدمت بیش از 110 سال پیش و مربوط 
به اواخر قاجاریه اســت که با معماری خاص پنج 
دری در دو طبقه به متــراژ 370 مترمربع زیربنا 

ساخته شده است.
وی اضافه کرد: این خانه تاریخی در دهه گذشته 
خالی از ســکنه بوده و در ایــن مدت دچار تخریب 

جزئی شده که نیاز به مرمت اساسی داشت.
معصوم علیــزاده تصریــح کــرد: در نهایت با 
هماهنگی مدیرکل میراث فرهنگی اســتان، یک 
تیم از مرمت کاران زبده میراث فرهنگی در استان 
همدان فاز نخست مرمت این بنا را آغاز کرده اند.

وی افزود: بنای اصلی این خانه همچنان سالم 
بوده و بیشترین خسارت وارده شده به آن مربوط 
به بالکن و ایوان آن اســت؛ سبک سازی پشت بام 

این بنا نیز در دستور کار است.
شهردار مریانج از مرمت این خانه تاریخی طی 
دو فاز خبر داد و گفت: فار نخست مرمت این خانه 
تاریخی بر روی بناست که تا پایان فصل تابستان 

انجام خواهد شد.
وی تأکیــد کرد: فــاز دوم آن نیــز مربوط به 
محوطه ســازی و دیوارکشــی این خانه تاریخی 
است که در سال مالی 99 صورت خواهد پذیرفت.
معصوم علیزاده خاطرنشــان کرد: با مرمت این 
خانه تاریخی قطعاً این بنا به انجام امور فرهنگی و 

گردشگری واگذار خواهد شد.

مت آبا  ار ا سد  ر بر ب
ان سا ا ا 

مدیرعامل  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
شرکت آب منطقه ای استان همدان از افتتاح 
امسال خبر  پایان  تا  اسدآباد  نعمت آباد  سد 
داد و گفت: این سد در حال حاضر 91 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
منصور ستوده اظهار کرد: پروژه سد نعمت آباد 
اسدآباد با پیشــرفت فیزیکی 91 درصد در حال 
حاضــر برای تکمیل و بهره بــرداری نیازمند 25 
میلیــارد تومان اعتبار اســت که امســال تأمین 

اعتبار می شود.
وی با بیان اینکه تا پایان سال 96 برای این پروژه 
ملی بیش از پنج میلیارد تومان هزینه شــده است، 
افزود: کمبود اعتبار مصوب و تخصیص یافته از دالیل 

تأخیر در افتتاح و بهره برداری این پروژه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
با بیان اینکه پروژه ملی ســد نعمت آباد در پایان 
سال 82 کلنگ زنی و در سال 83 عملیات اجرایی 
این طرح آغاز شده است، تصریح کرد: آب این سد 
برای مصارف کشــاورزی، محیط  زیست و تغذیه 

سفره های آب زیرزمینی صرف خواهد شد.
ســتوده اضافه کرد: ســد نعمت آبــاد در 12 
کیلومتری شــمال غرب اسدآباد قرار دارد و هدف 
آن کمک به توسعه و بهبود آبیاری در 450 هکتار 

از اراضی دشت اسدآباد است.
وی خاطرنشــان کرد: این ســد خاکی همگن 
بــا ارتفاع 21 متــر، طول تــاج 566 متر، عرض 
تاج شــش متر با ظرفیت مخزن چهــار میلیون 
مترمکعب است که 5.3 میلیون مترمکعب حجم 

آب را تنظیم می کند.

د كر ك د  او دار  فرما

اوند تا  ن ر را ا  ا  ان ی  ت  ب گ از 
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار شهرستان 
نهاوند بر ضــرورت بهره گیری از ظرفیت علمی 
این شهرستان  دانشگاه ها در راستای توســعه 

تأکید کرد.
مراد ناصری در کمیته برنامه ریزی شهرستان نهاوند 
از عملکرد برخی مدیران در حوزه حفاظت از بیت المال 

و صرفه جویی در مصرف برق، انتقاد کرد.
وی اظهار کرد: با وجود مشکالتی که سال گذشته 
در بحث اعتبارات و هزینه ها داشــتیم از شرایط گذر 
کردیم و پیش بینی می شود در سال مالی پیش رو بهتر 

از سال قبل عمل کنیم.
ناصری ادامه داد: در بحث سند راهبردی شهرستان 
نهاوند که ســه هفته پیش ابالغ شــده نیــز مدیران 

شهرستان متولی اجرای آن هستند.
فرماندار نهاوند گفت: با بومی ســازی در شهرستان 
نهاوند از ظرفیت دانشــگاه ها و تــوان 92 عضو هیأت 
علمی با تقســیم حوزه فعالیت ها همچون گردشگری، 

صنعت، کشاورزی و... استفاده شده است.
وی بــا تأکید بــر اینکه ســراب ها و ظرفیت های مهم 
گردشگری شهرستان نهاوند را می توانیم شناسنامه دار کنیم، 
گفت: در قالب اجرای این برنامه هر هفته یک دانشگاه میزبان 

جلسه تدوین سند توسعه شهرستان است.
ناصری گفت: پیش بینی می شــود در فرآیند ســه 
ماهه به کمک ظرفیت های شهرســتان به نتیجه مورد 

نظر برسیم.
* دبیر کمیته برنامه ریزی نهاوند در اســتان 

همدان:
نهاوند بیشــترین ســهم تخصیص اعتبارات استان 

همدان را به خود اختصاص داد
دبیر کمیته برنامه ریزی نهاوند در اســتان همدان 
نیز گفت: بیشترین سهم تخصیص اعتبارات استان در 

سال گذشته مربوط به نهاوند است.
جلیل مهر پویــا عنوان کرد: کمیتــه برنامه ریزی 
دولتــی کوچک در بحث اعتبــارات و تصمیمات مهم 

شهرستان در توسعه آن است.
وی گفت: سال گذشته اعتبارات شهرستان نهاوند 
52 میلیارد و 432 میلیون و 500 هزار تومان بوده که 

52.14 درصد آن تحقق یافته است.

دبیر کمیته برنامه ریزی نهاوند در اســتان همدان 
گفت: این اعتبارات در قالب 70 برنامه عمرانی از جمله 
تأسیسات فاضالب شهری، حمل و نقل شهری، تأمین 

آب، گردشگری و راهسازی توزیع شده است.
مهرپویا با بیان اینکه پروژه های مربوط به تأمین 
آب و مقوله گردشــگری بیشــترین اعتبارات هزینه 
شــده را داشته اند، گفت: بیشــترین سهم تخصیص 
اعتبارات اســتان در سال گذشــته مربوط به نهاوند 

است.
وی اظهار کرد: دســتگاه های اجرایی شهرســتان 
نهاونــد تا حــد امــکان از تعریف پروژه هــای جدید 
خودداری کنند؛ چراکه هدف دولت تکمیل پروژه های 

نیمه تمام تا پایان سال جاری است.
جانشین ســپاه ناحیه نهاوند نیز با تأکید بر اینکه 
امروز دستگاه های دولتی باید حداقل ها را برای زندگی 
مردم فراهم آورند، گفت: در حال حاضر چند روستای 
شهرستان نهاوند دارای مشکل آب شرب است که باید 

برای رفع مشکالت اقدام کرد.
سرهنگ حمید پورمهدی در ادامه از آمادگی قرارگاه 
سازندگی سپاه برای به نتیجه رساندن پروژه های نیمه 
تمــام و همچنین اجرای پروژه های ضروری در مناطق 
کمتر توســعه یافته شهرستان در قالب مشارکت خبر 
داد و گفت: ســپاه رســالت خود در راستای کمک به 

مستضعفان را فراموش نکرده و نخواهد کرد.

ر ار مال ر ش

شاخص های سیمای شهر ملی منبت ارتقا می یابد

هگمتانه، گروه شهرســتان: شهردار مالیر از 
ارتقای شــاخص های سیمای شــهر ملی منبت 
خبر داد و گفت: در همین راســتا جلسه کمیته 

با حضور  ارتقای شاخص های منبت مالیر،  ستاد 
نماینده فرماندار، مسؤوالن ادارات، شهرداران و 

دهیاران شهرستان مالیر برگزار شد.
حســین بابایی به تشــریح اهمیت جهانی شــدن 
منبــت مالیر و اثرات مثبت آن بر اقتصاد و پیشــرفت 
شهرســتان مالیر پرداخت و یکی از مهمترین اقدامات 
در این زمینه را توجه ویژه به مبلمان و سیمای شهری 

دانست.
وی تأکیــد کرد: با توجه به جهانی شــدن انگور و 
ثبت ملی مبل منبــت مالیر و اهمیت و پیگیری روند 
جهانی شــدن آن، تمام شهرداران تابعه باید نسبت به 
نصب نمادهای مبل، منبت و انگور در سطح شهرها به 

ویژه ورودی شهرها اقدام کنند.
شــهردار مالیر اظهارکرد: بررســی های الزم برای 
ایجاد یک بوســتان جدید با مشــارکت دانشگاه مالیر 
و فعاالن حوزه مبل منبت برای کاشــت انواع درختان 
انگور و نصب انواع نمادهــای مبل منبت مالیر در آن 

بوستان در دستور کار ما قرار دارد.
وی افزود: به همین منظور اطالع رســانی الزم به 
تولیدکنندگان مبل منبت در شــهرها و روســتاها در 
مدت برگزاری جشــنواره مبل منبت مالیر به منظور 
رزرو مــکان و زمیــن مورد نظر بــرای برپایی غرفه و 
نمایشــگاه در محوطه پارک صلح ملل صورت گرفت 
و فراخوان مسابقه ای مشــترک بین تمامی شهرهای 
شهرســتان برای طراحی نمادهای مبل منبت و انگور 

صادر شد.
* قطع بدون مجوز درختان و شاخه ها پیگرد 

قانونی دارد
شهردار مالیر در ادامه بیان کرد: افراد یا مالکانی 
که بنا به هر علتی اعم از اجرای پروژه ســاختمانی، 
پارکینگ، پروژه های شــهری و... نیاز به جابه جایی، 
هرس و یا قطع درخت یا شــاخه های آن را داشــته 
باشــند، باید بــرای دریافت مجوز نســبت به ارائه 
درخواســت به کمیســیون ماده 7 ســازمان سیما، 

منظر و فضای ســبز شهری شــهرداری مالیر اقدام 
کنند.

بابایی درباره نحوه رســیدگی بــه تقاضای قطع، 
انتقــال و هرس درختان، بیان کــرد: بعد از دریافت 
تقاضاهــای مربوط به قطــع، هرس یــا جابه جایی 
درختــان معــارض اجــرای عملیات ســاختمانی و 
بازدید  از محل  پارکینگ، کارشناســان  ورودی های 
می کنند و پس از بررســی اسناد و مدارک مربوطه، 
موضوع در کمیســیون مطرح و رأی کمیســیون به 

ابالغ می شود. شهروندان 
شــهردار مالیر از اعمال قانون افراد یا مالکانی خبر 
داد کــه بدون مجوز اقدام به قطــع درخت کرده اند و 
گفت: در صــورت عدم دریافت مجوز توســط فرد یا 
مالک، افــراد خاطی به دادگاه معرفی شــده و عالوه 
بر جبران خســارت وارده به اســتناد ماده 686 قانون 
مجازات اســالمی به جزای نقدی و یا حبس تعزیری 

محکوم می شوند.

ار رستان ب الب اسالمی ش ا م ا ر ب مد

ت ا  ا ر  ید از  با   ا آ  د از وا باز
بنیاد مســکن  هگمتانه، گروه رویداد: مدیر 
انقالب اسالمی شهرستان بهار بیان کرد: پی کنی 
91 واحد ســاختمانی، 10 واحد شناژ، دو واحد 
دیوارچینی و یک واحد ســقف ساختمان اجرا 
شــده و به این ترتیب روند بازســازی با قوت 

درحال پیگیری و انجام است.
حســین ســماواتی با اشــاره به روند بازســازی 
واحدهای خسارت دیده در شهرستان بهار، عنوان کرد: 
بارندگی های شدید فروردین  سال جاری به تعدادی از 
واحدهای مسکونی و تجاری شهرها و روستاهای تابعه 

شهرستان بهار آسیب وارد کرد.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: خسارت های وارده 
منجر به بازدید تیم ارزیاب بنیاد مســکن شهرســتان 
بهار از نقاط آســیب دیده شــد و در این راستا تعامل 
شایسته ای با فرماندار، بخشداران، شهرداران و دهیاران 
صورت گرفت که مجموع تالش ها حکایت از آســیب 
جدی به 581 واحد مســکونی روستایی و 159 واحد 

مسکونی شهری داشت.
اســالمی شهرستان  انقالب  بنیاد مســکن  مدیر 
بهار بــا بیان اینکــه 365 واحد روســتایی و 157 
واحد شــهری نیز بر اثر وقوع ســیل آســیب جزئی 
دیده بودند، تصریح کــرد: با توجه به عمق حادثه و 
ارزیابی های اداره  کل بنیاد مســکن استان همدان، 
به  واحدهــای خســارت دیده و کمک  ســاماندهی 
آسیب دیدگان در دســتور کار قرار گرفت؛ به طوری 

که ســتاد بازسازی در منطقه ســیل زده شهرستان 
مستقر شــده و متناسب با تسهیالت دولتی اقدامات 

الزم در این راستا را آغاز کرد.
ســماواتی افزود: اکنون در مرحله نخســت اعطای 
تســهیالت بازســازی 352 فقره تســهیالت احداثی 
مسکن روســتایی اختصاص یافته که به ازای هر واحد 
مسکونی روســتایی 40 میلیون تومان وام و مبلغ 10 
میلیون تومان کمک بالعوض درنظر گرفته شده است.

وی در ادامه یــادآوری کرد: 26 فقره تســهیالت 

احداثی مسکن شــهری نیز به ازای هر واحد مسکونی 
درنظر گرفته شده که شامل 12 میلیون تومان کمک 
بالعوض دولتی به افراد واجد شــرایط بوده و با معرفی 
ستاد بازســازی شهرستان بهار توسط بانک های عامل 

در حال پرداخت است.
تأکید کرد:  بهار  بنیاد مسکن شهرســتان  مدیر 
مطابق دســتورالعمل های ابالغــی و مصوبه هیأت 
وزیران ســود بانکی تســهیالت چهار درصد بوده 
و بــا ضمانت بانکــی زنجیره ای بــرای متقاضیان 

است. شده  گرفته  درنظر 
سماواتی اظهار کرد: تعدادی از مالکان واحدهای 
آسیب دیده توان برداشت آوار ساختمان تخریب شده 
خود را نداشــتند که ســتاد بازســازی شهرستان با 
اعزام تیم ماشــین آالت ســنگین و برداشــت آوار 
ســاختمان ها به کمک حادثه دیدگان رفت؛ فرماندار 
شهرســتان و بخشدار بخش مرکزی از نزدیک شاهد 
آواربرداری و ارائه خدمات ستاد بازسازی شهرستان 

به روستای دهنو بودند.
وی ابراز کرد: کار بازسازی واحدهای خسارت دیده 
در شهرســتان به کمک بانک های عامل آغاز شــده و 
از تعداد 283 پرونده ارسال شــده به بانک ها، 65 فقره 

تاکنون به عقد قرارداد با متقاضیان منجر شده است.
مدیر بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان بهار 
بیان کــرد: پی کنی 91 واحد ســاختمانی، 10 واحد 
شناژ، دو واحد دیوارچینی و یک واحد سقف ساختمان 
اجرا شده و به این ترتیب روند بازسازی با قوت درحال 

پیگیری و انجام است.
ســماواتی در پایان از قدردانی فرماندار شهرستان 
از اقدامات صورت گرفته در راســتای بازسازی مناطق 
سیل زده بهار خبر داد و گفت: فرماندار عملکرد ادارات 
و نهادهای ذی ربط در این راســتا به ویژه بنیاد مسکن 
شهرســتان و مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان همدان را رضایت بخش خوانده و از آن ها تقدیر 

کرده است.

ی استان همدان را شركت آب و فاضالب روستا را  م دار و  ا  كارش

آبرسانی سیار در روستاها بر اساس نیاز 
هگمتانه، گروه رویداد: کارشــناس نگهداری 
و فاضالب  پیشگیرانه شــرکت آب  تعمیرات  و 
روستایی اســتان همدان با بیان اینکه آبرسانی 
ســیار در روســتاها به دو صورت دائم و موقت 
تقسیم روستاها  اساس  بر  انجام می شود، گفت: 
به دو نوع روســتاهای بحرانــی و غیربحرانی؛ 
آبرسانی سیار بر حسب نیاز و به دو شکل دائم و 

موقت انجام می شود.
بــه گــزارش هگمتانه بــه نقل از روابــط عمومی 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان، محمد 
رنجبرکرمی با اشــاره به شــمار آبرسانی های سیار در 
ســه ماه نخست امســال گفت: در فروردین امسال در 
مجموع 41 روستا به صورت سیار آبرسانی شدند که از 
این تعداد 11 روستا جزء روستاهای غیر تحت پوشش 
و 30 روستا جزء روستاهای تحت پوشش شرکت آبفار 

بوده اند.
وی با این توضیح که البته تعدادی از این روستاها 
به صورت دائــم و تعدادی به صــورت موقت نیازمند 
آبرسانی ســیار بوده اند و آبرسانی بر این اساس انجام 

شــده اســت، اظهار کرد: در فروردین امســال از 41 
روستای مذکور تنها دو روستا در شهرستان همدان و 
14 روستا در شهرستان فامنین به صورت دائم نیازمند 
آبرســانی ســیار بودند و مابقی روســتاها در شرایط 

بحرانی و آبرسانی دائم قرار نداشتند.
رنجبــر کرمی عنوان کــرد: بر همین اســاس در 
فروردین ســال جاری هفت هزارو 197 خانوار در 41 
روســتای یادشده استان توسط 129 سرویس با حجم 
یک هزارو 422 مترمکعب آب به صورت سیار آبرسانی 

شدند.
وی بــار دیگر با تأکید بر اینکه در فروردین تنها دو 
شهرســتان همدان و فامنین به صــورت دائم نیازمند 
آبرسانی سیار بودند، خاطرنشان کرد: بر همین اساس 
در بازه زمانی یادشده 887 خانوار از هفت هزارو 197 
خانوار ذکر شــده؛ به صورت دائم تحت آبرسانی سیار 
بودند و مابقی روســتاها بدون نیاز به آبرســانی دائم، 
تنها براساس ضرورت تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند.

وی در ادامــه با اشــاره به آبرســانی ســیار در 
اردیبهشــت امســال گفت: همچنین در دومین ماه 

از امسال 36 روســتا به صورت سیار آبرسانی شدند 
که از این تعداد 9 روســتا جزء روستاهای غیر تحت 
پوشش و 27 روستا جزء روســتاهای تحت پوشش 

آبفار استان بودند. شرکت 
محمــد رنجبر کرمی افزود: از 36 روستاییادشــده 
تنها 16 روســتا به صورت دائم نیازمند آبرسانی سیار 
بودند و مابقی تنها در زمانهای مورد نیاز و بر حســب 

ضرورت تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه در اردیبهشت امسال شش هزارو 
84 خانوار در 36 روســتای مذکور به صورت موقت و 
دائم تحت پوشش آبرسانی سیار شرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان همدان قرار گرفتند، یادآورشد: بر 
همین اساس 84 ســرویس آب در اردیبهشت امسال 

به این روستاها انتقال داده شد.
کارشــناس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شرکت 
آب و فاضالب روســتایی اســتان همدان عنوان کرد: 
در دومین ماه از ســال جاری نی؛ تنها 16 روســتا از 
روســتاهای تابعه دو شهرســتان همدان و فامنین، به 
صورت دائم نیازمند آبرسانی سیار بودند که این نوع از 

خدمت رسانی نیز در بازه زمانی یادشده به انجام رسید.
وی در خصــوص آبرســانی ســیار در خــرداد 
امســال نیز گفت: بر اســاس اطالعات ثبت شده، 
در ســومین ماه از امسال 34 روستا تحت آبرسانی 
ســیار قرار گرفتند که از این تعداد 27 روستا جزء 
روستاهای تحت پوشــش و مابقی جزء روستاهای 

بودند. پوشش  تحت  غیر 
وی بــار دیگر بــا این توضیح که از 34 روســتای 
یادشــده تنها تعدادی نیازمند آبرســانی دائم بودند، 
گفت: از ایــن تعداد در خرداد ســال جاری فقط 16 
روستا به طور کامل تحت آبرسانی سیار بودند و مابقی 
روستاها بر اساس نیاز به صورت موقت آبرسانی شدند.
رنجبر کرمی همچنین بیان کرد: در خرداد امسال 
در 34 روستای مذکور چهار4 هزارو 583 خانوار تحت 
آبرسانی سیار قرار گرفتند که از این تعداد 887 خانوار 

به صورت دائم آبرسانی شدند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سومین ماه از سال 
جاری 108 ســرویس آب با یک هزارو 52 مترمکعب 

حجم به 34 روستای مذکور انتقال داده شد.

یس ار  ا

ام  واهی  ی بدون  د را
وان را ب كا مر بر و و 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
همدان گفت: نداشتن گواهی نامه و رانندگی 
زیر سن قانونی، تصادف دلخراشی را در شهر 
مریانــج رقم زد و دو نوجوان را به کام مرگ 

برد.
سرهنگ علی فکری اظهار کرد: ساعت 20:30 
سه شنبه شــب، تصادفی در بلوار کمربندی شهر 

مریانج رخ داد که دو کشته بر جای گذاشت.
وی افزود: در این حادثه راننده و سرنشین یک 
دستگاه خودروی پژو 206 که هر دو زیر 18 سال 
ســن داشتند در اثر برخورد با کامیون، جان خود 

را از دست دادند.
رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان 
همــدان گفت: راننده خودرو نوجوانی 15 ســاله 
بود که به همراه دوســتش بدون اجــازه والدین 
ســوار خودرو شده و در حال عبور از کمربندی به 

کامیون پارک شده برخورد می کند.
فکری بیان کرد: تردد خودروهای ســنگین در 
بلوار کمربندی شــهر مریانج آزاد است و کامیون 
هم مقابل منزل راننده پــارک بوده، اما راننده به 
دلیل نداشتن مهارت کافی، نتوانسته خودروی پژو 
را کنترل کرده و با ســرعت بــه کامیون برخورد 

کرده و بخش جلو پژو زیر کامیون می رود.
وی اعــالم کرد: راننــده در دم جــان باخته و 
سرنشــین هم پس از انتقال به بیمارســتان بر اثر 
شدت جراحت وارده فوت می کند. پلیس و نیروهای 
امدادی، کمتر از 10 دقیقه پس از اطالع از حادثه در 

محل وقوع آن حضور پیدا کرده اند.

مر كو  سا 
د را ی  و ر وا

رئیس پلیس راه استان همدان از واژگونی 
کودک  مرگ  و  پراید  یک خودرو ســواری 

هفت ساله در پی این واژگونی خبر داد.
ســرهنگ رضا عزیزی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: بعدازظهر روز سه شــنبه گزارشی مبنی بر 
واژگونی یــک خودروی ســواری پراید در محور 

همدان- سنندج به عوامل پلیس راه داده شد.
وی ادامه داد: خودروی ســواری پراید به علت 
ناتوانــی راننــده در کنتــرل و بی توجهی به جلو 
واژگون شــده و دو کودک شش و هفت ساله که 
در قســمت عقب خودرو نشســته بودند، به علت 
نبستن کمربند ایمنی هر دو مجروح شده و توسط 

عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
عزیــزی اضافه کرد: راننده و همســرش هیچ 
آســیبی ندیده بودند اما متأسفانه پسر بچه هفت 
ساله آنها پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت 
جراحات وارده و آســیب جدی جــان خود را از 

دست داد.

ا  ا ك   آر 
ر همدان

از  همدان  اســتان  آگاهی  پلیس  رئیس 
کشف 25 هزار کیلوگرم آرد قاچاق به ارزش 

750 میلیون ریال در استان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از پایگاه خبری 
پلیس، سرهنگ رضا زارعی اظهار کرد: کارآگاهان 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس آگاهی همدان 
دیروز حین کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه 
بازرسی شــهید زارعی به یک دســتگاه کامیون 

کشنده مظنون شدند.
وی گفت: خودروی مذکور متوقف شــد و پس 
از هماهنگی های قضایی در بازرسی از آن، 25 تن 
آرد گندم به ارزش 750 میلیون ریال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان بیان کرد: 
راننده که فاقد مدارک قانونی الزم بود برای انجام 
اقدامات قانونی به اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

منتقل شد.
وی در پایان یادآور شد: در این خصوص پرونده 
مقدماتی تشــکیل شد و در تعزیرات حکومتی در 

حال رسیدگی است.
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ا  هم

دانی   ا  ت  
ی ار  ت آ ر 

ورشت ماست همدان و  آ هو و 
راه  و ی ك ا ا آ 

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همدان 
از ثبت چهار اثر ناملموس همدان شــامل 3 
غذا و یک مراسم شــکرگزاری در فهرست 

آثار ملی خبر داد.
احمد ترابی دیروز در گفتگویی اظهار کرد: در 
همایش ملی ثبت میراث ناملموس کشــور که در 
اردبیل برگزار شد، چهار پرونده میراث ناملموس 

استان همدان در فهرست آثار ملی ثبت شد.
وی تصریح کرد: خورشت ماست همدان، آش 
غازیاقی کبودراهنگ، مراســم شکرگزاری چشمه 
آب هیزج قهاوند و آش هویــج همدان از میراث 

ناملموس استان همدان به ثبت رسید.
معــاون میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشگری همدان با اشاره به ارسال پرونده چهار 
اثر تاریخی شهرســتان های رزن و درگزین برای 
ثبت در فهرســت آثار ملی بیــان کرد: یکی دیگر 
از پرونده های ثبتی باقی مانده حمام دمق اســت 
که در شــورای ثبت آثار تاریخی سازمان میراث 
فرهنگی در حال بررسی و ارزیابی است که پس از 

اعالم نتیجه مثبت به زودی ابالغ می شود.

ن  ت نا آز از    آ
انی ان آ ن از دا  ت ا

مون ار آ مان بر ا   مر
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون آموزش 
برگزاری  از  جهاد دانشــگاهی واحد همدان 
عملیاتی  پیمانی مشاغل  اســتخدام  آزمون 

آتش نشانی توسط این نهاد خبر داد.
امیرعباس محبیان در گفتگویی در توضیح این 
خبر اظهار کرد: اســتانداری همدان برای تأمین 
نیروی انســانی مورد نیاز در مشاغل آتش نشانی 
شهرداری های استان از محل سهمیه استخدامی 
شــماره 711304 تاریخ 19 اســفند ســال 97 
سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره 
2257 تاریــخ 25 فروردین ســال 98 ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور، تعداد 45 نفر 
از افــراد واجد شــرایط را از طریق آزمون علمی، 
عملــی و پس از طی مراحــل گزینش به صورت 

پیمانی استخدام می کند.
وی بــا بیان اینکه نیروهای مــورد نیاز راننده 
خودروهــای تنــدروی ســنگین آتش نشــانی و 
آتش نشان اســت، عنوان کرد: دوشنبه 10 تیرماه 
جاری ثبت نام آزمون اســتخدامی آتش نشــانی 
آغاز می شــود و داوطلبان می توانند برای کســب 
اطالعات بیشــتر و ثبت نام به وبگاه مرکز آزمون 
جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند.

محبیان با اشاره به اینکه زمان برگزاری آزمون 
18 مرداد امســال اســت، تصریح کرد: شــرایط 
اســتخدامی آزمون این اســت که ثبت نام فقط 
مختــص آقایان بوده و بخشــی از ســهمیه برای 

ایثارگران، خانواده جانبازان و شهدا خواهد بود.
وی ادامه داد: این آزمون به دو صورت علمی و 
عملی برگزار و داوطلبان پس از پذیرش در بخش 
علمی، عملکردشان در بخش عملی نیز سنجیده 
خواهد شد که برای بخش عملی، سه برابر ظرفیت 

افراد انتخاب و برترین ها استخدام می شوند.
محبیــان گفت: هزینه ثبت نام این آزمون 50 
هزار تومان بوده و از 5 تیرماه نیز دفترچه شرکت 
در آزمون برروی وبگاه جهاد دانشــگاهی همدان 

قرار گرفته است.

ار ك فره و  ی و رسا ا ا اون فره م
ارشا اسالمی همدان

ر سا  د  مر كتاب  ر
اشران ا 

معاون  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی همدان با بیان اینکه امسال 
خرید کتــاب در دو مرحله شــهریورماه و 
مبلغ  امسال  گفت:  می شــود  انجام  دی ماه 
خرید کتاب به احتمال زیاد درصدی افزایش 

خواهد یافت.
معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی همدان در گفتگویی اظهار کرد: 
هر ســال حمایت مالی از ناشــران انجام می شود 
به طوری که ســال گذشته به مبلغ 120 میلیون 

تومان خرید کتاب صورت گرفت.
مجیــد فروتن با بیان اینکه امســال نیز خرید 
کتــاب در دو مرحله شــهریورماه و دی ماه انجام 
می شود افزود: امسال مبلغ خرید کتاب به احتمال 

زیاد درصدی اضافه خواهد شد.
وی با اشــاره به برپایی نمایشگاه کتاب ادامه 
داد: ناشران در طول سال در نمایشگاه بین المللی 
تهران، نمایشــگاه های فصلی و سایر نمایشگاه ها 

حضور یافته و فروش کتاب خود را دارند.
معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان همدان خاطرنشان کرد: 
سال گذشته در راستای حمایت از ناشران یک تن 

کاغذ یارانه ای به ناشران داده شد.
وی اضافــه کرد: برای تأمین تجهیزات الزم در 
انتشــارات نیز اگر ناشــران متقاضی باشند، برای 

دریافت تسهیالت به بانک معرفی می شوند.

ا ن ا 

ر شد رستان همدان م رور ش ر شورا آمو و 

ای ایی بدون ا دار  ا ی 
رور ر آمو و  ا ر ان  ور هم ام ها  ار  د                ا دهی شو و و ساما ر س مدار  و  ابی  ش ارا ار ران  ب دار همدان  فرما

همدان  فرماندار  همدان:  گروه خبر  هگمتانه، 
تصریح کرد: در خصوص شــهریه مدارس هیأت 
امنایی و بزرگســاالن امسال نســبت به سال 
گذشته، هیچ گونه افزایشــی بابت نرخ خدمات 

آموزشی در این مدارس نخواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حســین افشاری ظهر 
دیروز در شــورای آموزش و پرورش شهرستان همدان 
ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت 
شــهید دکتر بهشــتی و جمعی از یارانش اظهار کرد: 
وضعیت مرکز اســتان در آمــوزش و پرورش به لحاظ 
ســخت افزاری قابل قبــول و حتی باالتر از متوســط 
کشوری است اما به هر حال نقایصی نیز وجود دارد که 

باید برطرف شود.
وی در خصوص شــهریه مدارس خاطرنشان کرد: 
امســال هیچ گونه افزایشی بابت نرخ خدمات آموزشی 
در مدارس هیأت امنایی و بزرگساالن نخواهیم داشت 
ضمن اینکه در مــدارس نمونه دولتی هم تأکید ما بر 
این است که افزایشــی صورت نگیرد مگر آن که ادله 

بسیار قوی و منطقی باشد.
فرماندار همدان همچنیــن در خصوص آغاز فصل 
تابســتان و اوقات فراغت دانش آموزان تصریح کرد: در 
حــوزه اوقات فراغت متولی اصلــی آموزش و پرورش 
به تنهایی نیســت اما آموزش و پرورش در این زمینه 
سیاســت گذار است و مربیان و معاونان حوزه پرورشی 

باید برنامه های فعالیت دانش آموزان را اعالم کنند.
وی ادامــه داد: یک پایه اساســی اوقات فراغت به 
نشاط دانش آموزان بازمی گردد و استان همدان در این 
زمینه ظرفیت های بسیار خوبی دارد که می توان از آنها 
بهره برد بنابراین تمامی مســائل حوزه اوقات فراغت، 
مالی نیســت به طــور مثال می تــوان از ظرفیت های 
گردشگری استان همدان به صورت نیم بها و یا رایگان 

برای ارائه خدمات به دانش آموزان بهره گرفت.
وی با بیان اینکه ظرفیت بســیاری از ســالن های 
ورزشی مدارس و ورزشگاه ها خالی مانده است که باید 
فعال تر شوند، افزود: در کار فرهنگی باید برنامه ریزی ها 
بر اســاس عالقه مندی ها و اطالعاتی که از خود افراد 
دریافت می شــود صورت گیرد،  ضمن اینکه ذهنیت ها 
راجــع به اوقات فراغت هم باید اصالح شــود و اگر ما 
فقط یک ماه مطالعه نکنیم بسیار عقب خواهیم افتاد.

فرماندار همــدان اضافه کرد: مربی پرورشــی که 
مطالعه نداشته باشــد و اطالعات خود را به روز نکرده 
باشــد نمی تواند مربی خوبی برای دانش آموزان باشد 

بنابراین متولی تعلیم و تربیت ابتدا باید خود با مطالب 
قوی، عمیق و ســازمان یافته به روز شــود ضمن اینکه 
نیم نگاهی نیز به فضای مجازی داشــته باشد؛ چراکه 

دانش آموزان از این فضا هم متأثر هستند.
* از ظرفیت شــهرداری برای پرکردن اوقات 

فراغت دانش آموزان استفاده شود
وی خاطرنشان کرد: در زمینه اوقات فراغت می توان 
از ظرفیت های بسیار خوب شهرداری و همچنین ظرفیت 
خیــران و جلب اعتماد آنها نیز اســتفاده کــرد و از این 
ظرفیت صرفاً برای سیمان و آجر استفاده نکنیم؛ چراکه 

دانش آموزان به غنی سازی اوقات فراغت نیز نیاز دارند.
فرمانــدار همــدان همچنین در خصــوص معضل 
ثبت نــام دانش آموزان در مدارس برخــوردار و خاص 
و مســأله صــدور قولنامه های صوری کــه همچنان 
گریبانگیر آموزش و پرورش اســت، اظهار کرد: توزیع 
معلمــان در کنترل و در دســتان ما اســت، بنابراین 
باید دبیران خوب که دارای ارزشــیابی قوی هستند را 
در ســطح مدارســی که کمتر متقاضی دارند توزیع و 

سامان دهی کنیم.
*در توزیع معلمان بسیار دقت شود

افشــاری تصریح کرد: یک معلم بانشــاط و دلسوز 
می تواند روحیه دانش آمــوزان را تغییر دهد، بنابراین 
در توزیع معلمان بســیار دقت شــود تا معلم پژمرده 

را به مدارس پایین شــهر توزیع نکنیــم؛ چراکه آنها 
گرفتاری هــای خاص خــود را دارند ضمــن اینکه ما 
می خواهیم نســلی را تربیت کنیم که از رفتار و کردار 

ما بیش از کالم ما تأثیر می پذیرند.
وی در پایان با انتقاد از برخی بی نظمی های صورت 
گرفته در شورای آموزش و پرورش اذعان کرد: شورای 
آموزش و پرورش باید منظم ترین شــورا باشد و رأس 
ســاعت شــروع و خاتمه پیدا کند ضمن اینکه برخی 
رفتارها تراز جلسه را پایین می آورد بنابراین امیدواریم 
این شــورا منظم تر برگزار شود و از حضور دبیران هم 

در این شورا استفاده شود.
رئیس آمــوزش و پرورش ناحیــه 2 همدان نیز با 
تأکید بر تکریم ارباب رجوع به ویژه اولیا دانش آموزان 
در هنگام ثبت نام تصریح کرد: البته احترام متقابل نیز 
ضرورت دارد و ما هر رفتار ناشایســتی را برنمی تابیم 
ضمــن اینکه در صورت بروز مشــکل مدیر مدرســه 
صورت جلســه را تنظیم و عوامــل امضا خواهند کرد 

و در نهایت مشکل در واحد حقوقی بررسی می شود.
محمد باب الحوائجی خاطرنشــان کرد: همه مردم 
ولی نعمتان ما هســتند و ما همواره به همکاران تأکید 
داریم که در صورت درخواست غیرقانونی ارباب رجوع، 

نه محترمانه به آنها بگویند.
وی همچنین از ثبت نام بدون قید و شرط فرزندان 

فرهنگیــان خبــر داد و افزود: امســال در راســتای 
پاسداشــت حرمت فرهنگیان بخشنامه ای را به تمامی 
مــدارس جهت ثبت نــام بدون قید و شــرط فرزندان 
فرهنگیان از هیــأت امنایی تا عادی ابالغ کرده ایم که 

همه مدیران مکلف به ثبت  نام هستند.
*پارسا: معضل سرریز دانش آموزان از ناحیه 2 

به ناحیه یک حل شده است
رئیس آمــوزش و پرورش ناحیه یــک همدان نیز 
خاطرنشان کرد: یکی از چالش های شهرستان همدان، 
مــدارس ناکارآمد ناحیــه 2 بود که بــا حمایت های 
مسؤوالن و دســتگاه های اجرایی این معضل حل شد 
و دیگر ســرریز دانش آموز از ناحیــه 2 به ناحیه یک 

را نداریم.
بهمن پارســا با تأکید بر ضرورت فرهنگ ســازی 
گفت: این تفکر در اذهان شــهروندان نقش بسته است 
که مدرســه شــمال اقتصادی قطعاً آموزش بهتری از 
مدرســه جنوب اقتصادی دارد! در صورتی که در این 
حد و به این صورت نیســت و هدف آموزش و پرورش 
این اســت که امکانات به صورت مساوی تقسیم شوند 
ضمن اینکه دولت تالش های بسیاری انجام داده است 

و مدرسه های بسیار خوبی نیز ساخته شده است.
وی بــا بیان اینکه در خصوص ســاماندهی نیروی 
انسانی و تخصیص معلمان نیز در تالش هستیم، اضافه 
کرد: امیدواریم یک ســازوکار قانونی برای ثبت نام های 
سال آینده اتخاذ شود تا بتوانیم هدفمندتر و قانونمندتر 

پیش برویم و معضل قولنامه های صوری حل شود.
وی در خصــوص اوقات فراغــت دانش آموزان نیز 
گفت: آموزش و پرورش به تنهایی متولی تأمین اوقات 
فراغت دانش آموزان نیســت بنابراین خواهش می کنم 
دســتگاه های نظارتی و فرهنگی در این زمینه کمک 

حال آموزش و پرورش باشند.
*بابایی: معضل اجاره نامه های صوری و اخالل 

در ثبت نام و تراکم دانش آموزان حل شود
معــاون آمــوزش متوســطه آمــوزش و پرورش 
ناحیه یــک همدان نیــز تصریح کــرد: ثبت نام در 
مدارس باالی شــهر و برخــوردار بزرگترین معضل 
برای مدیران این مدارس شــده اســت کــه انتظار 
داریــم امســال از طریق ســازوکار قانونــی معضل 
اجاره نامه های صوری و اخــالل در ثبت نام و تراکم 

دانش آموزان را نداشته باشیم.
محسن بابایی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت 
اقتصادی مــردم در هیچ زمینه ای بــه دنبال افزایش 

شهریه در مدارس هیأت امنایی و بزرگساالن نیستیم 
و در این زمینه با ناحیه 2 کاماًل هم صدا هستیم.

معاون پرورشــی آمــوزش و پــرورش ناحیه یک 
همدان نیز بــا تأکید بر ضــرورت پرداختن به اوقات 
فراغت دانش آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی و 
هجمه های فرهنگی اظهار کرد: تابستان امسال در 75 
پایگاه تابســتانی مجوز فعالیت داریم که از این تعداد 
70 پایگاه شــهری و 5 پایگاه تابستانی روستایی، 34 
پایگاه پســرانه و 41 پایگاه دخترانه است ضمن اینکه 
پیش بینی می شود 24 هزار نفر استقبال کننده داشته 

باشیم.
ابوالفضل کتابی افزود: تمامی اطالعات دانش آموزان 
در ســامانه همگام ثبت نام می شود و گواهینامه ها نیز 
با همکاری دســتگاه های مرتبط صادر می شود ضمن 
اینکه مراســم افتتاحیه نیز 13 تیــر در کانون مهدیه 

برگزار می شود.
معاون پرورشی آموزش و پرورش ناحیه دو همدان 
نیز اظهار کرد: فعالیت های تابســتانی امســال در 13 
مدرسه پسرانه و 12 مدرسه دخترانه، پژوهشگاه دکتر 
حســابی، 8 کانون ورزشی، 7 ســالن ورزشی مدارس، 
دارالقرآن شــفاعت، اردوگاه نصر و 58 آموزشگاه زبان 

دنبال می شود.
جواد ســلیمانی از همکاری با دســتگاه هایی چون 
کمیتــه امــداد امــام)ره(، ورزش و جوانان، بســیج 
دانش آمــوزی، اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس و حوزه علمیه خبر داد و گفت: آیین افتتاحیه 
یازدهم تیرماه در ســالن 7 تیر برگزار می شــود و این 

فعالیت ها هفته آخر مردادماه به پایان می رسد.
آیا معقول است که شهریه  *ابراهیمی هژیر: 
مدارس حتی 10 درصد نیز افزایش نداشته باشد؟
همچنیــن نماینده مدیران ناحیه یک در شــورای 
آموزش و پرورش شهرســتان و مدیر مدرســه شاهد 
اخــوان اظهار کرد: با توجه به وضعیت گرانی شــدید 
کاغذ و همین طور هزینه باالی کالس های فوق برنامه 
آیا معقول است که شهریه مدارس حتی 10 درصد نیز 

افزایش نداشته باشد؟
معصومه ابراهیمی هژیــر تصریح کرد: قولنامه های 
صوری امسال با قیمت بســیار باالتر و نزدیک به یک 
میلیون و 200 هزار تومان صادر می شــوند و مدیران 
مدارس در فصل تابستان بابت رفتار برخی اولیا بسیار 
تحت فشار هســتند که ضروری است منشور اخالقی 

تدوین شود.

ا ر  ا اسالمی استان همدان  رك  مد

آمادگی برای استقرار طلبه 
در روستاهای دارای زیرساخت

ا است ی روستاها همدان ف ا  ت ف رف د  ر ا  

مدیرکل  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
تبلیغات اسالمی اســتان همدان گفت: توجه 
به حق  تبلیــغ و ایجاد خانه عالم از ضروریات 
حضــور طالب در روستاهاســت که تبلیغات 
اســالمی آمادگی دارد تا پایان سال در همه 
روستاهایی که فضا مهیاست، یک طلبه مستقر 

داشته باشد.
حجت االســالم علی نظیری دیروز در گفتگویی 
اظهار کرد: با سازماندهی که طی چند سال گذشته 
در تبلیغات اســالمی صورت گرفته، تقریباً پوشش 

حداکثری در فضای شهرها انجام شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر طلبه مستعد آماده 
حضور در فضای تبلیغ داریم که در شهرها فضا برای 
حضور آنها فراهم است و ظرفیت ها و مأموریت های 

تبلیغی به نحو مطلوبی در حال پیگیری است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان با تأکید 
بر اینکــه می توان ظرفیت هــای تبلیغی جدیدی را 
تعریف کرد افــزود: فرصت هایی برای حضور مبلغان 
وجــود دارد که باید به تناوب آن را آغاز کرد که در 

دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شــد: بنا داریم در فضای شــهرها نیز 
ظرفیت هــای تبلیغی را حتی بــه صورت تخصصی 
در حوزه کــودکان، نوجوانان، بانوان، دانشــگاه ها و 
ادارات دولتی داشــته باشــیم زیرا اکنون در ادارات 
حضور مبلغان در حد اقامه نماز است که باید به این 

موضوعات پرداخت.

حجت االســالم نظیری با بیان اینکــه در حوزه 
فضای تبلیغی روســتایی مشکل داریم تصریح کرد: 
تنها 50 درصد ظرفیت فضای تبلیغی در روستاهای 

استان فعال است.
وی با بیان اینکه روحانیان طرح هجرت و مستقر 
در روستاها حضور مستمری دارند به طوری که یک 
طلبه در روســتاها مستقر است خاطرنشان کرد: در 
سایر روســتاهای اســتان فضای تبلیغی به صورت 
مقطعی است و حضور طلبه فقط به دهه محرم، ماه 

رمضان و تابستان محدود می شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان بیان کرد: 
به دلیل مشــکالتی که وجود دارد برنامه زمان بندی 
را دنبال می کنیم که اگر دولت و مســؤوالن استانی 
همکاری کنند و بــا تأمین اعتبار موضوعات را جزو 
اولویت های استان قرار دهند از حیث نیروی انسانی 

مشکلی نداریم.
وی بــا تأکید بر اینکه باید زیرســاخت ها نیز در 
روســتاها فراهم شــود افزود: توجه به حق  تبلیغ و 
ایجــاد خانه عالم نیــز از ضروریات حضور طالب در 
روستاهاســت که تبلیغات اســالمی آمادگی دارد تا 
پایان ســال در همه روســتاهایی که فضا مهیاست، 

یک طلبه مستقر داشته باشد.
نظیری با اشــاره به اینکه نیمی از روستاها ظرفیت 
حضور طلبه را دارند گفت: این مهم نیز طی سال های 
اخیر شــتاب گرفته که با همکاری و مشارکت جدی 

دولت، مردم نیز همراهی خواهند داشت.

ی همدان ش ام رك  مد

دام های همدان سالم است
هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: مدیرکل 
دامپزشکی استان همدان گفت: تاکنون هیچ گونه 
بیماری دامی در استان همدان اعم از تب برفکی 

و تب مالت مشاهده نشده است.
محمودرضا رسولی در گفتگویی با اشاره به ورود عشایر 
از اواخر اردیبهشــت ماه به مراتع اســتان و وضعیت خوب 
مراتع خاطرنشان کرد: ارائه خدمات به عشایر دو مرحله در 
ســال در ییالق و قشالق انجام می گیرد که بخش ییالقی 
مربوط به استان بوده و خدمات بخش قشالقی در استان های 

خوزستان، لرستان، ایالم و کرمانشاه ارائه می شود.
وی با بیان اینکه در ســال گذشته 6 گروه پزشکی 
برای رصد و ارائه خدمات به عشایر به مناطق قشالقی 
اعزام شده اند، افزود: به منظور ورود دام سالم به استان، 
ساالنه گروه های پزشــکی به مناطق قشالقی اعزام و 
در مناطق اسکان عشایر خدمات رسانی انجام می شود.

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان همــدان از انجام 
واکسیناســیون 2 میلیون و 197 هزار نوبت ســر دام 

در اســتان خبر داد و عنوان کرد: استان همدان با دارا 
بودن 450 هزار رأس دام، ساالنه نیازمند چند مرحله 

واکسیناسیون است که در زمان مقرر انجام می شود.
وی تصریح کرد: واکسن های الزم برای دام ها شامل 
تــب برفکی، تب مالت، آبله، هاری و پی پی ار بوده که 
در طول ســال به طور منظم واکسیناســیون علیه این 

بیماری ها توسط گروه های دامپزشکی انجام می شود.
رسولی برگزاری کالس های ترویجی و آموزش در محل را 
از دیگر اقدامات انجام شده در محل اسکان عشایر برشمرد و 
افزود: هر ساله در زمان شمارش دام ها و انجام واکسیناسیون 
دامی کالس های آموزشــی جامع برای عشــایر به منظور 
بهره وری بهتر از دام ها و ورود دام سالم به بازار برگزار می شود.
وی در پایان از کســب رتبه اول استان همدان در 
حوزه واکسیناســیون دام علیه آبله در کشور خبر داد 
و گفت: طبق بررسی های انجام شده استان همدان در 
بخش واکسیناســیون دام های عشایر و روستایی علیه 

آبله رتبه نخست را در کشور کسب کرده است.
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هگمتانه، گروه ورزش: مدیر روابط عمومی 
اداره ورزش و جوانان همدان گفت: همزمان 
در شهر   2019 اروپایی  بازی های  برگزاری  با 
مینسک پایتخت کشور بالروس، باستانی کار 
همدانی ورزش اصیل ایرانــی را به نمایش 

گذاشت
حمدا... چاروســایی اظهار کرد: ســید سجاد 
موســوی باســتانی کار همدانی که عازم بالروس 

شده بود، در این کشور به هنرنمایی پرداخت.
وی اضافه کرد: ایــن بازی ها به مدت 10 روز 
در شهر مینسک پایتخت کشور بالروس در حال 
برگزاری است و ورزش های زورخانه ای به صورت 

نمایشی اجرا شد.
چاروسایی خاطرنشان کرد: این بازی ها تا دهم 
تیرماه جاری ادامه خواهد داشت و معرفی هرچه 
بهتر این رشــته و جلب توجه مســؤوالن و افکار 
عمومی اروپایی به این رشته ورزشی در بازی های 

قاره سبز هدف اصلی این برنامه بود.
وی یادآور شد: برای نخستین بار است که این 
ورزش باســتانی ایرانی بستر الزم برای حضور در 
نمایشــی این چنین در بازی های مهم و پربیننده 

اروپایی را پیدا می کند.

م س برا رئ  ر
ا ون فو ساب فدراس

کفاشــیان  علی  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
عباس  و  فوتبال  فدراســیون  سابق  رئیس 
ترابیان با رأی کمیته اخالق در پرونده فساد 
معروف به شرکت ام پی سیلوا، به پنج سال 
محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبالی محکوم 

شدند.
عباس ترابیان از دیگر متهمان این پرونده است که 
او هم با حکم کمیته اخالق به پنج سال محرومیت از 

هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شده است.
کفاشــیان و ترابیان در ایــن پرونده عالوه بر 
محرومیــت از فوتبال به پرداخــت جریمه نقدی 

محکوم شده اند.
بــا توجه به اینکه حقوق فدراســیون فوتبال 
در ایــن پرونده تضییع شــده اســت طبق این 
رأی حقوقی، فدراســیون مکلف شــده است تا 
در مراجع قضایی دادگســتری هم از کفاشیان 
و ترابیان اعالم شــکایت کیفری و حقوقی جهت 

مطالبه وجه دهد.

ان  همدان  رما رفی  م
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت تنیس 
همــدان گفت: قهرمانان مســابقات تنیس 
همدان گرامیداشت شهید چمران با برگزاری 
یک دوره مسابقه در بخش پسران به میزبانی 

آکادمی الیت معرفی شدند.
ســیدعادل برقعــی روز در گفتگو بــا خبرنگار 
هگمتانــه اظهار کرد: مســابقات تنیس الیت کاپ 
همدان برای ششمین سال متوالی و زیر نظر هیأت 
تنیس استان با حضور 30 تنیس باز در بخش آقایان 

برگزار شد.
وی اضافــه کرد: در ایــن رقابت ها که به صورت 
دوبل برگزار شد، تیم مهرداد اسدی و بهشاد ظهیرنیا 

عنوان قهرمانی را کسب کردند.
برقعی خاطرنشــان کرد: همچنیــن تیم عرفان 

بیگلرخانی و ماکان نادری در جایگاه دوم قرار گرفتند.

ت  ر ه شی آ ها ور دا رو
ر همدان

همدان  ورزش  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
در روزهای پایانی هفتــه جاری با ترافیک 

مسابقات مختلف مواجه است.
* مســابقات کشــتی آزاد امیدهای قهرمانی 

استان برگزار می شود.
زمان: روز پنج شنبه1398/4/6

ساعت: از ساعت 10 تا 18
مکان: سالن شش هزار نفری انقالب

* همایش دوچرخه ســواری به مناسبت روز 
جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار می شود.

زمان: روز جمعه 1398/4/7
ساعت: 8:30

مکان: از چهارراه پژوهش به سمت میدان قائم
* مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور اساللوم 

به میزبانی همدان برگزار می شود.
زمان: روز جمعه 1398/4/7

ساعت: 11
مکان: مجموعه ورزشی شهید مفتح

* اولیــن اردوی تیــم ملب تکواندو پومســه 
ناشــنوایان جهت شرکت در مســابقات آسیایی 
هنــگ کنگ 2019 به میزبانــی همدان در حال 

برگزاری است.
زمان: روز پنجشنبه 1398/4/6

ساعت: 17:30
مکان: پایگاه قهرمانی شهید شمسی پور

د ار  ا  ا دان  ا  
هگمتانه، گــروه ورزش: فوتبــال به عنوان 
با حمایت  پرمخاطب ترین رشته ورزشی محالت 
عباس صوفی شهردار همدان صاحب تشکیالت 

اداری شد.
با دســتور شــهردار همدان تجهیزات اداری برای 
کمیته فوتبال محالت تأمین و مکانی برای فعالیت این 
رشته ورزشی برای ثبت نام از تیم ها، امور قراردادها و 

سایر موارد اختصاص یافت.
عبــاس صوفی بــا تأکید بر اینکه توجه و توســعه 
ورزش محالت از اولویت های مدیریت شهری محسوب 

می شود، بر حل دغدغه های موجود تأکید کرد.
شــهردار همدان بیان کرد: توسعه ورزش محالت 
زمینه ساز نشــاط اجتماعی و تندرستی مردم است و 
سال گذشــته دوره موفقی را در رسیدن به این هدف 

سپری کردیم.
وی اضافه کرد: در ســال جاری نیز المپیاد ورزش 

محالت در سطح گسترده برگزار خواهد شد و در صدد 
هســتیم همکاری متقابل با هیأت های ورزشی استان 

همدان داشته باشیم.
صوفی افزود: نگرش اعضای شــورای اسالمی شهر 
همدان به ورزش محالت حمایتی و در راستای ارتقای 

سطح کیفی و کمی آن نیز تأکید دارند.
وی اظهــار کرد: امــروزه ورزش محــالت همدان 
الگویی برای کشور محســوب می شود و توانسته ایم با 
مشــارکت فعاالن عرصه ورزش محالت مختلف شهر 
همدان به نشــاط اجتماعی و ســالمت جامعه کمک 

شایانی داشته باشیم.
هم اکنون بیش از چهار هزار شــهروند بزرگســال، 
جــوان و نوجوان همدانی در فوتبــال محالت فعالیت 

دارند.
فصل جدید مســابقات فوتبال محــالت به زودی 

قرعه کشی می شود.

فامنین قطب بسکتبال همدان

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت بسکتبال 
استان همدان گفت: با توجه به وجود ظرفیت و 

استعدادهای فراوان در این شهرستان انتظارمان 
از فامنین نیز باالست و ما هر چه در توان داشته 

باشیم از هیأت فامنین حمایت خواهیم کرد.
پرویز ریحانی با حضور در شهرستان فامنین و اداره 
ورزش و جوانان با مســؤوالن ورزش این شهرســتان 

دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که محمدرضــا ناصری رئیس هیأت 
بســکتبال شهرستان و عذرا دولتی نایب رئیس هیأت، 
امین گرجی دبیر و حســین کاظمــی نماینده مربیان 
بســکتبال حضور داشــتند در خصــوص برنامه ها و 
مشکالت ورزش بسکتبال در فامنین به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.
پرویز ریحانی رئیس هیأت بسکتبال استان در این 
جلســه گفت: با توجه به وجود ظرفیت و استعدادهای 

فــراوان در این شهرســتان انتظارمــان از فامنین نیز 
باالســت و ما هر چه در توان داشــته باشیم از هیأت 
شهرســتان حمایت خواهیم کرد و ابراز امیدواری کرد 
به صورت مســتمر رشته بسکتبال بتواند به روند رو به 

رشد خود در شهرستان فامنین ادامه دهد.
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنین 
نیز با اشــاره به اینکه بسکتبال فامنین شرایط توسعه 
را داراســت و بسکتبالیســت های فامنین در شاهراه 
توسعه قرار دارند، گفت: امسال توجه ویژه ای به هیأت 
بســکتبال شهرستان خواهد شــد و بر اساس برنامه و 
عملکرد هیأتهای مختلف ورزشی نگاه عادالنه خواهیم 
داشــت و بر همین مبنا تصمیم گیــری و اعتبارات را 

تخصیص می دهیم.
حســین قراگوزلــو ادامــه داد: دنیا امــروز در 

تمامــی زمینه هــا در حــال دگرگونی و پیشــرفت 
اســت و می بینیم که علوم ورزشی، نوع تفکرات در 
بســکتبال، نوع آموزش ها و تاکتیک ها پیوســته در 
حال تغییر و تحول اســت. با علم بــه این موضوع، 
در هیأت بسکتبال شهرســتان برای رساندن دانش 
مربیان به ســطوح باال دوره های آموزشــی و دانش 
افزایی را برگزار خواهیم کرد تا به اهداف آموزشــی 

یابیم. مدنظر خود دست 
رئیس اداره ورزش و جوانــان فامنین ادامه داد: 
ثابــت کرده اند  فامنین  بانــوان بسکتبالیســت های 
که در بســیاری از رشــته ها می توانند همپا و حتی 
فراتر از آقایان عمل کنند که بســکتبال نیز جزء آن 
رشــته ها است و شرایط مناسبی برای توسعه ورزش 

بانوان دارد.

بازیکن فوتبال همدان به فوالد خوزستان پیوست
هگمتانــه، گروه ورزش: بازیکــن همدانی و 
پیشین تیم های فوالدنوین و فوالد خوزستان به 

جمع شاگردان جواد نکونام افزوده شد.
در ادامــه فعالیت های باشــگاه فــوالد در زمینه 
جذب بازیکن ظهر دیروز قرارداد این باشــگاه با علی 
اصغر عاشــوری، هافبک فصل گذشــته تیم فوتبال 

نساجی به مدت یک فصل امضا شد.
ایــن هافبک خــالق و هجومی که در نســاجی به 
عصای دســت جواد نکونام تبدیل شــده بود ســابقه 

قهرمانی در لیگ دســته اول فوتبــال به همراه فوالد 
نوین و پوشیدن پیراهن تیم فوالد خوزستان و گلزنی 

برای این تیم در لیگ برتر را در کارنامه دارد.
گفتنی است، علی اصغر )نوید( در فصل 96-97 
بیش از 1980 دقیقه برای فوالد به میدان رفته بود 

که حاصل آن 4 گل زده بود.
وی در خصوص پیوستنش به فوالد گفت: خودم 
را متعلق به تیم فوالد می دانم و امســال برای کسب 

می جنگیم. سهمیه 

وی اضافه کرد: من با باشــگاه نســاجی قرارداد 
نداشــتم و بازیکــن آزاد بودم، چند پیشــنهاد هم 

داشتم، ولی در نهایت فوالد را انتخاب کردم.
عاشــوری خاطرنشــان کــرد: برای نســاجی و 
هوادارانــش آرزوی بهترین هــا را دارم و از طرفــی 

خیلی خوشحالم که دوباره به فوالد برگشتم.
وی افــزود: من خــودم را متعلق بــه تیم فوالد 
می دانم و از طرفی حضــور جواد نکونام در این تیم 

هم در انتخاب من نقش داشت.

ور م ا رئ  ت اون ا ان م د او

ر ار  ار   ای گ ی ب   ار ا  ا ا ا ب ت   ا ا
هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون اقتصادی 
رئیس جمهور با اشاره به اعطای مجوز اقامت پنج 
ســاله به اتباع خارجی در کشور گفت: چنانچه 
فردی 200 هزار دالر ســرمایه گذاری کند از این 

مزایا بهره مند می شود.
محمد نهاوندیان در نشســت با فعاالن اقتصادی و 
مدیران اداری شهرســتان و منطقه آزاد چابهار اظهار 
کرد: اصل 44 مورد تأکید مقام معظم رهبری اســت 
و بایــد با بازتعریف وظایــف و راهبردها در این زمینه 

تسهیل شود.
وی بیان کرد: مناطق آزاد پیشران توسعه هستند و 

می توانند به توسعه بخش خصوصی کمک کنند.
معاون رئیس جمهوری در ادامه گفت: ســتاد تجارت 
با افغانســتان راه اندازی شــده و به زودی ستاد تجارت 
با پاکســتان نیز راه اندازی می شــود تا بتوان بخشی از 

مشکالت صادر کنندگان و واردکنندگان را برطرف کرد.
نهاوندیــان اظهار کرد: باید در مناطق آزاد شــاهد 
تسهیل و توسعه تجارت باشیم تا سبب برقراری ثبات 

اقتصادی شود.
وی ادامه داد: واردات در برابر صادرات طرح بسیاری 
خوبی اســت که در استان سیستان و بلوچستان تجار 
می توانند با پاکســتان و افغانســتان مبادالت تجاری 
داشته باشــند و نیازهای مصرف کنندگان دو طرف را 

برطرف کنند.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی رئیس جمهوری 
گفت: بایــد منافع همســایه ها را در تجارت و اقتصاد 
در نظر بگیریم تا به توســعه اقتصادی و امنیت پایدار 

منجر شود.
نهاوندیــان تصریح کــرد: تجار و ســرمایه گذاران 
افغانستان تمایل زیادی برای حضور در ایران دارند که 

باید زمینه حضور آنان را فراهم کرد.
وی با اشــاره به اعطای مجوز اقامت پنج ســاله به 
اتباع خارجی در کشور خاطرنشان کرد: چنانچه فردی 
200 هزار دالر سرمایه گذاری کند از این مزایا بهره مند 

می شود.
وی گفت: تمام موارد مطرح شــده از ســوی تجار 
و ســرمایه گذاران بر اساس اولویت پیگیری می شود و 
تصمیمات خوبی برای حل مشــکالت این اســتان در 

مرکز کشور گرفته خواهد شد.
نهاوندیان بر رفع موانع تولید و صادرات در منطقه 
آزاد چابهــار نیز تأکید و خاطرنشــان کــرد: توجه به 

تجارت و ترانزیت موجب توسعه این منطقه می شود.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی رئیس جمهوری 
همچنین یادآور شد: نوسان های ارزی مشکالت زیادی 

برای کشور و تجار ایجاد کرده است.

ر كر ر م و ب  مرك 

دند و  ار  ت و   ار ک ی  روز   ی  
هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک مرکز حقوق 
بشری در گزارشی به بررسی خسارت های جانی 
و مالی ناشی از 1550 روز حمله ائتالف سعودی 
به یمن پرداخت و اعــالم کرد: تا کنون بیش از 
41 هزار نفر در این جنگ کشته شده  اند و تعداد 

مجروحان به باالی 25 هزار نفر رسیده است.
بر اســاس گزارش وبگاه »انصارا...«، در آمار صادر 
شده توســط این مرکز آمده، کشته شده ها شامل سه 
هزار و 605 کــودک، دو هزار و 315 زن و 10 هزار و 

234 مرد می شوند.
مرکز حقوق بشری عین االنسانیه افزود: مجروحان 
حاصل از حمالت ائتالف ســعودی نیز به ســه هزار و 
752 کودک، دو هزار و 638 زن، 18 هزار و 964 مرد 

می رسد. )مجموعا 25 هزار و 354 مجروح(
در ادامه این گزارش آمده، حمالت ائتالف سعودی 
15 فرودگاه، 16 بندر، سه هزار و 384 راه و پل، 291 
ایســتگاه و ژنراتور برق، 722 منبــع ذخیره آب، هزار 
و 881 ســازمان دولتی و 455 هــزار و 685 منزل را 

تخریب کرده است.
بر اســاس این گــزارش، ائتالف ســعودی در طی 
1550 روز تجاوز، هزار و 247 مسجد، 378 بیمارستان 
و درمانگاه، هزار و 33 مدرســه و محل آموزشی، 170 
سازمان دانشگاهی، 337 ســازمان گردشگری، 127 
محل ورزشــی، 44 مکان رسانه ای، 238 اثر باستانی و 
پنج هزار و 769 زمین زراعی را هدف قرار داده است.

در ادامه این گزارش آمــده، ائتالف عربی به 344 

کارخانــه و 654 بازار تجاری، ده هــزار و 174 مکان 
تجــاری، 836 ذخیره غذا، 701 کامیــون غذا، 381 
ایســتگاه سوخت، 281 کامیون ســوخت، پنج هزار و 
830 وســیله نقلیه، 382 مزرعه و 451 قایق صید نیز 

آسیب زده است.
ائتالفی به رهبری عربســتان سعودی از فروردین  
ســال 1394 کشــور فقیر یمن را برای بازگرداندن 
قدرت بــه »عبد ربه منصور هــادی«، رئیس جمهور 
مســتعفی یمن هدف حمالت سنگین هوایی، زمینی 
و دریایی قرار داده اســت. این حمــالت به نابودی 
زیرســاخت های یمن و گســترش فقــر، بیکاری و 
گســترش بیماری های واگیردار در این کشــور فقیر 

عربی منجر شده است.

ا دار  ا ه ت ر ا  

جنگ آمریکا با ایران برای اقتصاد جهان فاجعه بار است
هگمتانه، گــروه ایران و جهان: یک تحلیلگر 
اقتصادی هشــدار داد اگر درگیری نظامی تمام 
عیار بین آمریکا و ایــران رخ دهد قیمت نفت 
به 150 تا 300 دالر در هر بشــکه خواهد رسید، 
بازار سهام سقوط می کند و اقتصاد جهان با انواع 

چالش ها روبرو می شود.
راشــا تودی، طبق گفتــه شــبیر رزوی، تحلیلگر 
اقتصادی و سیاســی، یک درگیری نظامی بین آمریکا 
و ایــران قیمت نفت را باال می بــرد و ذخایر جهانی را 
کاهش می دهد. اینها همه مطمئناً در دستان واشنگتن 

است.
وی گفــت آمریکا می داند افزایش قیمت نفت تأثیر 

تکان دهنده ای بر اقتصاد جهان دارد.
پــس از هدف قــرار گرفتن یک پهپــاد آمریکایی 
توســط ایران بر فراز تنگه هرمز و افزایش تنش ها بین 
ایــران و آمریکا، قیمت نفت به باالترین حد طی ســه 
هفته رســید. ایران اعالم کرده این پهپاد حریم هوایی 
ایــران را نقض کرده بود ولی آمریــکا ادعا می کند در 

حمله حریم هوایی بین المللی قرار داشته است.
یــک جنگ تمام عیار و بســته شــدن تنگه هرمز 

فاجعه بار خواهد بود.
رزوی توضیــح داد از نظر اقتصــادی تأثیر بزرگی 
خواهد داشــت. طبق اطالعــات تحلیل گران بین 25 
تا 40 درصد نفت جهان از این گذرگاه 29 کیلومتری 

عبــور می کند که بیــن عمان و ایران قــرار دارد. این 
گلوگاه بسیار مهم تأثیری بزرگ بر اقتصاد جهان دارد.

»ما هنوز از بحران مالــی 2008 بیرون نیامده ایم 
ولی به محض باال گرفتن بحــران نفتی، تأثیری قابل 
توجه خواهد گذاشــت. برخی اقتصاددان ها می گویند 
اگر یک بحران تمام عیار در منطقه اتفاق بیفتد، قیمت 

نفت به 150 تا 300 دالر در هر بشکه می رسد«.
رزوی ادامه داد: »اگر این اتفــاق بیفتد می توان 
تصــور کرد چــه تأثیری بر بازار جهانــی می گذارد. 
بازار ســهام ســقوط می کند و اقتصاد جهان با انواع 
چالش ها روبرو می شــود و مطمئنا اروپا تحمل ادامه 

این افزایش را نخواهد داشت«.



ازن  ر ر  ن زبا  ا ار  با 

ت   ا
ا ک ک ت   ا ب 

دان ار  ر ب ا  ا و ا ا یت ار دی
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ا و  ه 

ع   

و ر ع 
ای کاش از آن روی نکو پرده برافتد

تا مّدعی از پرده تقوا به در افتاد
وان را که کند منع من از مستی ازین می

یک جرعه چشانید و چو من بی خبر افتد
در عشق تو ما را غم بی پا و سری نیست

شوریده سودای تو بی پا و سر افتد
تن خاک رهت سازم و جان برخی جانت

باری اگرت بر من مسکین گذر افتد
هر شب ز خدا من به دعا ِمهر تو جویم

تا در دل بی ِمهر تو کی کارگر افتد
جان داد »ریاض« از پی وصل تو و خرسند

سودش اگر این است زیان مختصر افتد
پروانه پر سوخته را در نظر شمع

زان شعله خبر نیست که در بال و پر افتد
ریاض همدانی

تا ا  ی  و

ی  اف ن م
ور رو  ك  

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: همدان خیلی 
با قایش فرق می کرد. برایم همه چیز و همه جا 
غریب بود. روزهــای اول دوری از حاج آقایم 
بی تابم می کرد. آن قــدر که گاهی وقت ها دور 
از چشم صمد می نشســتم و های های گریه 
می کردم. این ســفر فقط یک خوبی داشت، 
صمد را هر روز می دیدم. کار ســختی داشت. 
اوایل انقالب بــود. اوج خرابکاری منافقین و 
تروریســت ها. صمد با فعالیت های گوهک ها 

مبارزه می کرد. کار خطرناکی بود.
یک ماه که گذشت، تیمور، برادر صمد آمد پیش 
ما که درس بخواند. قایش مدرسه راهنمایی نداشت. به 
همین خاطر صمد تیمور را آورد پیش خودمان. حاال 
واقعا کارم زیاد شده بود. زحمت بچه ها، مهمان داری و 

کارهای روزانه خسته ام می کرد.
آن روز صمــد برای ناهار به خانه نیامد. عصر بود. 
صدای زنگ بلند شد. تیمور رفت و در را باز کرد. برادر 
شوهرم، ستار بود. داشت با تیمور حرف می زد. کمی 
بعد تیمور آمد لباسش را پوشید و گفت: »من با داداش 

ستار می روم کتاب و دفتر بخرم.«
شک کردم. دلم شور افتاد. فکر کردم یعنی اتفاقی 
برای صمد افتــاده. باید باور می کردم؛ اما باور نکردم. 
چند ساعتی گذشت که دیدم یک مینی بوس جلوی 
در خانه پارک کرده و فامیل و حاج آقایم از ماشــین 
پیاده شدند. دیگر مطمئن شــدم که اتفاقی افتاده. 
هرچه قسمشان دادم و اصرار کردم بگویند چه اتفاقی 
افتاده، کسی جواب درست و حسابی نداد. همه یک 
کالم شده بودند: »صمد پیغام فرستاده، بیاییم سری 
به شما بزنیم.« مجبور بودم برای مهمان هایم شام بپزم. 
رفتم توی آشپزخانه. غذا می پختم و اشک می ریختم. 
بعد از شــام جای مهمان ها را انداختم. از دلآشوبه و 

نگرانی خوابم نمی برد.
صبح زود، بعد از نماز، پدر شوهرم آماده رفتن شد. 
مادر شوهرم هم چادرش را برداشت و دنبالش دوید. 
دیگر نمی توانستم تاب بیارم. گفتم: »من هم می آیم.« 
گریه ام گرفت. می نالیــدم و می گفتم: »تو را به خدا 
راستش را بگویید. چه بالیی سر صمد آمده؟! من که 

می دانم صمد طوری شده. راستش را بگویید.«
مادرشــوهرم دلش برایم سوخت و گفت: »ما هم 
درست و حسابی خبر نداریم. می گویند صمد زخمی 

شده و االن بیمارستان است.«
ایــن را که شــنیدم پاهایم سســت شــد. توی 
بیمارستان دیدم تیمور دوید جلوی راهمان و چیزی 
در گوش پدرش گفت. تیمور داشت ریزریز جریان و 
اتفاقاتی را که افتاده بود برای پدرش تعریف می کرد و 
ما هم می شنیدیم که دیروز صمد و یکی زا همکارانش 
چند تا منافق را دســتگیر می کنند. یکی از منافق ها 
زن بوده، صمد و دوســتش به خاطر حفظ شئونات 
اســالمی، زن را بازرسی بدنی نمی کنند و می گویند: 
»راستش را بگو اســلحه داری؟« زن قسم می خورد 
اسلحه همراهم نیست. صمد و همکارش هم آن ها را 
سوار ماشین می کنند تا به دادگاه ببرند. بین راه، زن 
یک دفعه ضامن نارنجکش را می کشد و می اندازد وسط 
ماشین. آقای مسگریان، دوست صمد، در دم شهید، اما 

صمد زخمی می شود.
جلوی در بخش که رسیدیم، یک دفعه چشمم افتاد 
به صمد. باورم نمی شد. یعنی آن مردی که روی تخت 
خوابیده بود، صمد بود. چقــدر الغر و زرد و ضعیف 
شــده بود. جلوتر رفتم. یک لحظه ترس بََرم داشت. 
به آرامی چشــم هایش را باز کرد و به سختی گفت: 
»بچه ها کجا هستند؟!« بغض راه گلویم را بسته بود. به 
سختی گفتم: »پیش خواهرم هستند. حالشان خوب 
است. تو خوبی؟!« نتوانست جوابم را بدهد. سرش را به 
نشانه تأیید تکان داد و چشم هایش را بست. این شد 

تمام حرفی که بین من و او زده شد...
بخشی از کتاب »دختر شینا« به قلم بهناز ضرابی زاده

ان تا

ا د  م ر ا  ا ا امت
د می رس د كا ر ش  ب 

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: »غواص ها 
بوی نعنــا می دهند« روایت داســتانی 72 
قلم  به  »انصارالحســین)ع(«  لشکر  غواص 
حمید حسام توسط انتشارات شهید کاظمی 

منتشر شد.
این روزها نزدیک به سالروز بازگشت و تشییع 
175 شهید خط شــکن غواص با دســتان بسته 
اســت. به همیــن منظور کتــاب »غواص ها بوی 
نعنا می دهند« معرفی و با شــرایط ویژه توســط 

انتشارات شهید کاظمی عرضه می شود.
می دهند« چشــم اندازی  نعنا  بوی  »غواص ها 
اســت به بصیرت 72 غواص کربالی اروند. روایت 
این حماسه دقیقا منطبق با واقعیتی است که در 
شامگاه چهارم دی ماه سال 65 در منطقه عملیاتی 
کربالی 4 اتفاق افتاد. این داســتانواره برگرفته از 
خاطرات بازماندگان این حماسه عاشورایی است؛ 
فرمانده گردان غواصی گــردان جعفر طیار برادر 
جانباز کریم مطهری، جانشین گردان برادر آزاده 
حاج محســن جامه بزرگ، همرزم صبور و آزاده 
حمید تاجدوزیان و سه تن از یادگاران بازگشته از 

اسارت گردان غواصی لشکر انصارالحسین.
کتاب »غواص ها بوی نعناع می دهند«، روایت 
داســتانی 72 غواص لشــکر »انصارالحسین)ع(« 
همــدان در 106 صفحــه در قطــع رقعــی و به 
کوشش حمید حســام توسط انتشــارات شهید 

کاظمی منتشر شده است.
این اثر پیش تر از ســوی ناشر دیگری منتشر 
شــده بود ولی در حال حاضر امتیاز انتشــار از 
ســوی نویسنده به انتشارات شهید کاظمی اعطا 

شده است.

تا ا  ز   ا  

آمو
ی د و شرو 

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: نویسندگی، 
ترکیبی از آموزش و تجربه است و تجربه ی 
علمی ســهم مهمی در آن دارد. برای دست 
یافتن به اینکه »چه باید نوشت؟«، شناخت 
زمان و نیازها و اولویت ها مؤثر است. حضور 
در جامعه به این شناخت کمک می کند. برای 
»چگونه نوشتن« نیز الزم است در سه محور 
کار جدی صورت گیــرد: آموزش؛ تجربه و 
تمرین؛ مطالعه ی آثار خوب. نکته آموزی از 
شیوه ی نویسندگان بزرگ و توجه به رموز 
نیز  بر توان قلمی ما  جاذبه های آثار جذاب، 
می افزاید. ســاده نویسی نیز گامی است که 
برای نزدیک تر شدن به مخاطبین باید مورد 
توجه قرار گیــرد. مطالعه ی کتاب های قصه 
این موضوع کمک می کند. نوشــته های  به 
تخصصی و عمومی هر کدام مخاطبینی دارد 
و در نوشته های عمومی باید به روان نویسی 
کیفیت جذاب عرضه  مهم،  داشــت.  توجه 
کتاب برای نسل امروز است که تقویت قلم 

به این هدف کمک می کند.
بایــد پذیرفت که نویســندگی یــک »فن« و 
»هنر« اســت و به همین سبب، به شکل آموزشی 
یا تجربی باید آن را آموخت. همان طور که شــنا، 
خیاطی، گل ســازی، آشــپزی، بازیگری فیلم و 
تئاتر، نقاشی و خوشنویســی »هنر« است و نیاز 
به آموزش دارد؛ نویســندگی هم هنری است که 
نیازمند تعلیم و تعلم اســت. بــه همین دلیل از 
دیرباز، کتاب هایی درباره ی »فن نگارش« نوشته 
شــده که برخی از آنها متن آموزشــی شده اند. 
مهارت یافتن در عرصه ی قلم، به وقت گذاشــتن 
و حوصله داشــتن برای آموختن نیــاز دارد و تا 
بخشی از عمر خود را صرف نکنیم، مهارت و فنی 
نمی آموزیم. اگر مجال، فرصت یا شــرایط مناسب 
برای ما فراهم نیســت که در دوره های آموزشی 
شــرکت کنیم، می توان چند نفر هم فکر و همراه 
و هــم ذوق یافت و متنــی از این همه کتاب ها را 
برگزید و فصل به فصل با آن پیش رفت، مباحثه 
کرد، تمرین هایش را انجام داد و به رهنمودهایش 
عمل کرد. ایــن، ســاده ترین و عملی ترین و کم 
هزینه ترین شیوه ی پرداختن به مقوله ی آموزش 
اســت. البته که کافی و وافی نیست. ولی می تواند 
اثر گذاری خوبی داشته باشــد و آغازی برای راه 

نویسندگی شود.

د  بررسی می ك

د ا رون  ا   ا  ان و  س از   
د باش و ی برا رو  و هر  ا ما با

هگمتانه، گــروه فرهنگ و ادب - 
اعظم مهری: به برگ و بار نشسته، با 
ریشه هایی در عمق  تنومند،  ساقه ای 
و  کشیده  فلک  به  شاخه هایی  خاک، 
حضوری که نفس های زمین را اعتبار 
است. این خاک به این درخت تنومند، 
بودنش  برکت  اینک  و  است  بلند  سر 
برای یک دنیاســت. چهل سال است 
اینجا شانه به شانه ی هم این درخت 
را پاییده انــد، پرورانده اند و به جان 
نگاهش داشته اند. حاال سرزمینشان، 
آباد است، ســرافراز است و دلشان 
روشــن؛ روشــن به فرداهای بهتر، 
به روزهــای آبی تر. اینجــا همه از 
همه  خواب های  می گویند،  روشنی ها 
آفتابی است، اینجا دشت هایش سبز 
هایش  پنجره  آزاد،  سروهایش  است، 
باز رو به مهــر، رو به نور. ماجرای ما 
پرواست،  بی  عاشــقانه های  داستان 
نقل  کران،  بی  پریدن های  داســتان 
امروز و دیروز نیســت، نقل یک عمر 

پروانگی است.
حاال مســیر این همه سال عاشقی ما، یک اسطوره 
ســاخته برای تمام دنیا، یک راه نو، یک اندیشــه ی 
خدایی. یــک فرهنگ ناب و غنــی، فرهنگی برگرفته 
از دیــن و باورهای عمیق مذهبی مــان. فرهنگی که 
حاال راه را از بیراه می شناســد و با راهنمایی های رهبر 
فرزانه مان، ســعادت و سربلندی را به تک تک ما نوید 
می دهد. رهبری که کالمش همیشه چون نوری الهی 
بر آســمان بلند این دیار درخشــیده اســت. همیشه 
بودنش اعتبار اســت و نوید و تعالی. و حاال همه ی ما 
راه را می شناسیم، می دانیم چگونه باید حرکت کنیم، 
می شناســیم انقالبمان را و خوب می فهمیم عظمت و 

شان مسیرمان را.
وقتی ابرقدرت های دنیا در مقابل ما ایستادند، وقتی 
نامردمی رسم دنیا بود، مردم ما یکپارچه ایمان شدند 
و توکل، و ایستادند در برابر همه ی زورگویان و زیاده 
خواهان. ما انقالب کردیم، برخاستیم، کاری که شاید 
کمتر ملتی کرده باشــد، و آن را به نهایت رســانده و 
آرمانهای خود را اینگونه با صالبت و شــکوه فریاد زده 

باشد.
انقالب ما بزرگ تریــن و مردمی ترین انقالب عصر 
جدید است. انقالبی وفادار به آرمانها و باورهایش. مردم 
ما در این ســالها با تمام جان و دلشــان از این انقالب 
حمایت و صیانت کردند و حاال راهشــان جهانی شده 
اســت، تمدنی که دنیا به نظاره آن نشســته و الگوی 

بسیاری از ملت های دنیا شده است.
*از انقــالب یــک ملــت تــا فروریختن 

چهارچوب های کهنه و فرسوده غرب و شرق
شاید کسی گمان نمی کرد قدرت های شرق و غرب 
که دنیا را در دست خود گرفته بودند، در برابر انقالب 
این مردم به زانو در آیند و کهنگی و فرسودگی آنها به 
رخ دنیا کشیده شود، چهارچوب های تهی و خالیشان 

را بشکنند و عصری تازه را شروع کنند.
گویــی کاخ های ســتم یکــی یکی فــرو ریخت و 
هیبت های پوشالی و مترســک وارشان از هم پاشید. 
گویی تمــام دنیا دیدند که می شــود در برابر ســتم 
ایســتاد، ظلم را تاب نیاورد و ســر در برابر غارت ها و 

تاراج ها خم نکرد.
انقالب ما قامت راست کرد و دین و دنیای آدم ها را 
در کنار هم مطح نمود. سردمداران گمراهی و ستم با 
ناباوری به تماشــا نشستند، دست و پازدن های بیهوده 
شان برای از بین بردن این انقالب الهی، هرچه بیشتر 
در باتــالق تباهی فروبردشــان، و به اجل محتوم خود 

نزدیکتر شدند.
و باز این ملت و این انقالب پرشکوهشــان بود که 
بــا شعارهایشــان، جاودانگی راه خــود را فریاد زدند. 
شعارهایی که پایانی برایشــان نیست، انتهایی ندارند 
و همیشــگی و مانا جهان را سرشــار می کنند از خود. 
شــعارهایی به اعتبار آزادی، اخالق، معنویّت، عدالت، 
استقالل، عّزت، عقالنّیت، برادری. شعارهایی که برای 
یک نسل نیستند، برای یک جامعه ی خاص تعریف و 
تعبیر نشده اند و هرگز برایشان افول و رکودی نیست.

* جاری و ساری؛ همچون زندگی
این انقالب زنده است، جریان دارد، جاری و ساری 

است و از انفعال و جمود به دور است. انقالب با جوشش 
همیشــگی اش تا ابد از آرمانهایش دفاع می کند. این 
پدیده ی منحصــر به فرد را با هیــچ انقالبی در دنیا 
نمی توان مقایسه کرد. انقالبی که با ایمان دینی مردم 

آمیخته است و از ارزشهایش هرگز فاصله نمی گیرد.
ارزشــهایی که این مردم حاال برای رســیدن به 
آنهــا در همه ی عرصه ها تالش می کنند، عرصه های 
فرهنگــی، اقتصادی، سیاســی و... هرســال با کالم 
روشــن رهبــر معظم انقــالب نامی جدیــد دارد و 
امســال به نام رونق تولید مزین شد. نامی که باز هم 
جهت های همه را مشخص کرد. مسیرها را روشن تر 
و هــدف را معلــوم کرد. رونق تولیــد، رونق اقتصاد 
اســت و آنگونه که رهبر معظــم انقالب می فرمایند: 
اقتصادی  اساسی کشــور، همچنان مشکل  »مشکل 
اســت؛ بخصوص در ایــن ماه های اخیر، مشــکالت 
معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است 
به مدیریّتهای نارســا در زمینه ی مســائل اقتصادی 
که اینها حتماً بایســتی جبران بشــود. برنامه هایی 
وجود دارد، تدابیری اندیشــیده شــده که ان شاءاهلل 
این تدابیر در طول ســال جاری، سالی که امروز از 
این لحظه شــروع میشود -سال 98- بایستی به ثمر 
بنشــیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من 
عرض میکنم، این اســت که مسئله ی فوری کشور و 
مسئله ی جّدی کشور و اولویّت کشور فعاًل مسئله ی 
»اقتصاد« اســت. در مســئله ی اقتصاد مسائلی که 
داریم زیاد اســت: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک 
مســئله ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین 
جور، بحث مشــکل کارخانه جات و کم کاری و احیاناً 
تعطیــل بعضی از کارخانه جات از این قبیل اســت. 
اینها مشــکالت اســت. آنچه من مطالعه کردم و از 
نظر کارشــناس ها اســتفاده کردم، کلید این همه، 

عبارت است از »توسعه ی تولید ملّی«.
ســال 97 را ما ســال »حمایت از کاالی ایرانی« 
اعالم کردیم. نمیتوانم بگویم که این شــعار به طور 
کامــل عملی شــد، اّما میتوانم بگویم این شــعار به 
صورت وسیعی مورد توّجه قرار گرفت و در بسیاری 
از موارد، این شــعار از ســوی مردم مورد استقبال 
قرار گرفت و عمل شــد و همیــن قطعاً تأثیر خواهد 
است.  »تولید« مطرح  امســال مســئله ی  داشــت. 
میخواهم مســئله ی تولید را به عنوان محور فّعالّیت 
قرار بدهــم. مقصود خود از تولید را ان شــاءاهلل در 
ســخنرانی روز اّول ســال توضیح خواهــم داد که 
منظور از تولید چیســت. تولید اگــر چنانچه به راه 
بیفتد، هم میتواند مشــکالت معیشتی را حل کند، 
هم میتواند اســتغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را 
تأمین کند، هم میتواند مشــکل اشــتغال را برطرف 
کند، هــم حّتی میتواند مشــکل ارزش پول ملّی را 
تا حدود زیادی برطرف کند. لذاســت که مســئله ی 
تولید به نظر من مســئله ی محوری امسال است؛ لذا 
من شــعار را امســال این قرار دادم: »رونق تولید«. 
باید همه تــالش کنند تولید در کشــور رونق پیدا 
کند. از اّول ســال تا آخر سال ان شــاءاهلل این معنا 
به صورت چشــمگیری در کشور محسوس باشد. اگر 
این ]طور[ شــد، امیدواریم که ان شاءاهلل حّل مشکل 

اقتصادی راه بیفتد.« پیام نوروزی به مناســبت آغاز 
سال 1398

در جای دیگر ایشــان می فرمایند:» مشکالتی که 
وجــود دارد اّوالً با گفتن و حرف زدن حل نمیشــود؛ 
اقدام و ابتکار و عمل الزم اســت. ثانیاً ]حلّ [ مشکالت 
مجموعه ی اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا 
کرد؛ ســتون فقرات هم عبارت اســت از تولید؛ ستون 
فقــرات اقتصاد مقاومتی که ما عــرض کردیم، عبارت 
اســت از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحّقق پیدا 
کرد و هّمتها متوّجه به این مســئله شــد، مسائل کار 
بتدریج حل میشــود، کار ارزش پیــدا میکند، کارگر 
ارزش پیدا میکند، اشتغال عمومی میشود، بیکاری که 
یک معضلی اســت در جامعه بتدریج کم میشود و از 

بین میرود. اساس کار، مسئله ی تولید است.
ســازمان یافته ی  عمومــی  تــالش  *یک 

برنامه ریزی شده برای رونق تولید
ممکن اســت بعضی بگویند این مسئله ی تولید که 
شــما تکرار میکنید - و ما همیشه مرتّباً تکیه میکنیم 
روی مســئله ی تولید، هم در اظهارات عمومی، هم در 
جلسات با مسؤوالن - لوازمی دارد؛ با وضع کنونی که 
تحریم هست و فشارهای بین المللی هست، رونق تولید 
و تقویت تولیــد تحّقق پیدا نخواهد کــرد. بنده انکار 
نمیکنــم که این تحریمهای ظالمانه ای که دشــمنان 
ملّت ایران و دشــمنان انقالب بــر ملّت ایران تحمیل 
کرده اند تأثیر دارد؛ بالشک بی تأثیر نیست، منتها این 
را مــن انکار میکنم که این تحریمها بتواند جلوی یک 
برنامه ریزی شده برای  تالش عمومی ســازمان یافته ی 
رونــق تولید را بگیرد؛ این را من قبول ندارم. بنده نگاه 
میکنم به ســطح کشور، میبینم در بخشهای مختلفی 
که اتّفاقاً در بعضی از این بخشــها فشــار دشــمنان و 
تحریم و امثال ذلک شــدیدتر هم بوده است، به خاطر 
هّمت مســؤوالن و کارگران و جوانان عالقه مند، تولید 
پیش رفته است.« 09/02/94 بیانات در دیدار جمعی 

از کارگران سراسر کشور
مردم ما در این ســالها نشــان داده اند که حامیان 
بزرگ انقالبشان هستند، و در هر عرصه ای که بتوانند 
از انقالبشــان حراســت میکنند. در این سالهایی که 
حضــرت آقا از تولید ملی و کاالی ایرانی و رونق تولید 
فرمودند به حق، مردم هم کم نگذاشــتند از حمایت و 
پشــتیبانی از تولیدات ملی. خیلی ها آنچه از دستشان 

برآمده برای پیشبرد رونق تولید انجام داده اند.
ایــن انقالب مردمی اســت و این یکــی از برترین 
ویژگی های آن است. مردمی که همیشه مانند سالهای 
قبل، از انقالبشــان دفاع می کنند و آن را با جان و دل 

خود پاس می دارند.
در همین راســتا پای صحبت های همشــهریانمان 

نشسته ایم تا بشنویم حرف های دلشان را.
*تداوم خرید کاالی ایرانی

مریم صوفــی 30 ســال دارد، از حرفهایش خوب 
می شود فهمید که چقدر دلش می تپد برای رونق کار 
وبــار هم وطنانش، چقدر دلش می خواهد برکت ســر 

سفره ی ایرانی باشد.
او می گوید: من و خانواده ام خیلی تالش می کنیم 
تا آنجا که می توانیم از تولیدات داخلی حمایت کنیم. 

همه ی ما در خرید هایمان دقت می کنیم 
تا جنس ایرانی بگیریــم. اما خوب گاهی 
اوقات کیفیــت پایین یــک کاال برایمان 
ناراحــت کننده اســت. کاش می شــد از 
تولیدکننده هایمان حمایت بیشتری بشود 
تا بتواننــد کاالی بهتری تولید کنند. این 
کار می تواند خرید های مــا را تداوم دهد 

و خریدار را از کاالی ایرانی ناامید نکند.
اگر تولید کننده حمایت شود و کارش 
مورد ارزیابی درســت قرار گیرد تا در حد 
استانداردهای جهانی باشد می تواند مورد 
اعتمــاد مِن خریدار قرار گیرد و همیشــه 
به عنوان کاالیی که بــرای ما به خوبی و 

کیفیت باال شناخته شده خریداری شود.
* از همین دســت ســاخته های 
رونق  تا  اللجین و مس مســگرخانه 

تولید
خانــم اظهری 70 ســال دارد و خیلی 
با دقــت درباره ســوال من فکــر میکند 
و می گویــد: رونق تولید دســت همه ی 
ماســت؛ هم خریدار، هم فروشــنده، هم 
اداره هــا و جاهایی که نظارت دارنــد روی کار. من به 
عنوان مشــتری می خواهم پولم هدر نرود، مگر درآمد 
ما چقدر اســت، خوب این درآمد را باید با برنامه ریزی 
خرج کنیــم. وقتی یک بار جنس ایرانــی بخریم و از 
کیفیتش راضی نباشیم، دیگر نمی خریم چون به نظرم 

پولمان را هدر داده ایم.
ولی با این وجود باز هم من ســعیم را می کنم که 
جنس ایرانی بخرم، از فروشــنده ســوال می کنم که 
کدامشــان کیفیت باالتری دارند، یک وقت هایی هم از 
دختر پســرهای خودم می پرسم و پرس و جو می کنم. 
چون میخواهم پولی که می دهم دست یک هم شهری 
یا هم وطن خودم برســد. مثال ما تا چند ســال پیش 
همیشه ظرف و ظروفمان از همین تولید های اللجین و 
مس مسگرخانه و اینها بود ولی االن این کاالها خیلی 
کمتر خریداری می شوند. یا مثال لباس که می خریدیم 
اکثرا می دادیم خیاط بدوزد و این خودش رونق تولید 
بود برای کسانی که خیاطی می کردند ولی االن خوب 
جوان هــا دنبال لباس های با اســم و رســم خارجی 

می روند.
مــا آن وقتها کاســه بشــقاب لعلــی می خریدیم. 
قابلمه های مســی و مجمعه و خالصه خیلی چیزهایی 
که می گرفتیم ساخت هم شــهری های خودمان بود. 
حاال من که زیاد بلد نیســتم ولی باید کسانی که آشنا 
به کار هســتند بیایند وبرای این مسائل راه حل پیدا 
کنند. من نمی دانم کی مســوول است ولی خوب باید 

نظارت کنند.
* جا افتادن فرهنگ خرید کاالی ایرانی بین 

مردم کار بزرگی است
آقای فخیمی 60ساله اســت. با او که هم صحبت 
می شوم، از مشــکالت زندگی می گوید و اینکه چقدر 
هزینه ها باالســت و می توان با خرید کاالی ایرانی، در 

هزینه ها هم صرفه جویی کرد.
او می گویــد: »من به عنوان یک ایرانی مســلمان 
وظیفه دارم بــرای رونق تولید تالش کنم و هم خودم 
هم خانواده ام این کار را می کنیم. خرید کاالی ایرانی 
هم به صرفه ی خانواده ها و خریدار اســت و هم باعث 
رونق تولید اســت. ولــی رونق تولید فقط دســت ما 
خریداران نیســت، باید تولیدکننده هم کار باکیفیت 
باال دســت مردم بدهد. مسوولین هم باید حامی تولید 
کننده ها باشــند و سیاست هایی که تعیین می شود در 

راستای این حمایت باشد.
البته جا افتــادن این فرهنگ بین مــردم هم کار 
بزرگی اســت که دارد صورت می گیــرد. اینکه من با 
ســربلندی بتوانم اسباب خانه و وســایل زندگیم را از 
کاالی ایرانی تهیه کنم و بــه کارم ببالم خیلی ارزش 
دارد. امیدوارم همه به این درک برسیم که رونق تولید، 

رونق زندگی همه ی ماست.«
هر کدام از ما می توانیم بازویی باشــیم برای رونق 
تولید، اما شــاید گاهی توانایی هایمان با هم متفاوت 
باشــد، ولی این تفاوت باعث نمی شــود، وظیفه ای از 
دوش کسی برداشته شود. یک سیاست گذار می تواند 
بسیار تأثیرگذار تر باشد و یک خریدار کمتر. اما بازهم 
همه از یک بدنه ایم و همه در کنار هم می توانیم تعبیر 

رونق تولید باشیم. ان شاءاهلل

یادی از »طاهره صفارزاده«  در » چمدانت چه قدر جا دارد«
ادب:  »چمدانت  و  فرهنــگ  گروه  هگمتانه، 
چه قــدر جا دارد« جدیدترین مجموعه شــعر 
نغمه مستشــار نظامی است که به تازگی توسط 

انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است.
به گزارش خبرنــگار کتاب و ادبیــات خبرگزاری 
فــارس،  »چمدانت چه قــدر جــا دارد« جدیدترین 
مجموعه شعر شاعر معاصر نغمه مستشار نظامی است 
که به تازگی توســط انتشارات شهرستان ادب منتشر 

شده است.
 ایــن مجموعه را می تــوان مکمــل مجموعه های 
قبلی این شاعر در زمینه اشــعار زنانه عاشقانه ایرانی 
دانســت، از میان 12مجموعه شــعر مستشــارنظامی 
ســه مجموعه شــعر قطره، همه تو و هزار و چهارصد 
و بیســت ســال پس از تو، به طور ویژه شامل اشعار 
آیینی این بانوی شاعر هســتند،کتاب »در اوج غربت 
نارنج« گزیده اشــعار شامل عاشقانه ها،اشعار اجتماعی 
و اشعار آیینی ست و کتاب های دیگر این شاعر شامل 
عاشقانه های مادرانه،همســرانه و دخترانه ای است که 
در مجموعه هــای اخیر وی ســبک و نگاه خاص خود 

را داشته است، کتاب های »ســخت است قلم باشی« 
و »دلتنگ نباشی«، »ارغوان« و حاال »کتاب چمدانت 
چه قدر جا دارد« نگاه روشــن شاعر به زندگی، عشق 
به خداوند و عالم هســتی، عشــق به وطن، خانواده و 
دغدغه شــاعر درباره کالم و واژه و ادبیات را به خوبی 

نمایان می سازد.
» چمدانــت چه قدر جا دارد« با عاشــقانه هایی برای 
خالق هستی آغاز می شود، تحمیدیه، شیوه ای که همیشه 
مورد توجه ادیبان و شــاعران پارسی ســرا بوده است و 
متأسفانه در کتاب های جدید کم رنگ شده است و شاعر 
با تاسی به این شیوه ی ارزشمند گذشتگان چند کتاب 

اخیرش را اینگونه آغاز کرده است.
 عاشقانه های همسرانه، شــعرهایی تقدیم به مادر، 
اشــعاری اجتماعی و اشعاری در ســپاس از زندگی و 
جهان هســتی با رویکرد نگاه مثبت به دنیا در هنر و 
ادبیات در ادامه کتاب نظــر مخاطب را به خود جلب 

می کند.
 شــعر ”ای زندگی ســپاس« در ســال 96 توسط 
ارکستر سمفونی بزرگ کیش به رهبری سهیل زمانیان 

و با صدای حمید حامی اجرا شــد که مورد اســتقبال 
مخاطبان قرار گرفت.

 مستشــار نظامــی در ادامه رویکــرد ارزش مدار 
خود نســبت به واژه، قلم و کلمــه در این کتاب به 
طور خاص به رســالت شــاعر که در مرحله نخست 
داشــتن نگاه شــاعرانه و عاشــقانه به جهان هستی 
اســت می پردازد و در دو شــعر از ایــن کتاب نام و 
یاد دو شاعر ارزشمدار درگذشــته معاصر را گرامی 
می دارد، شعری که تقدیم به دکتر طاهره صفارزاده 
شاعر و مترجم قرآن کریم شده است و شعر دیگری 
تقدیم به اســتاد خلیل عمرانــی متخلص به پژمان 
دیری که در زمان حیات پربار خود عالوه بر اشــعار 
ماندگار نســلی از شاعران متعهد و توانمند معاصر را 

به ادبیات معاصر تقدیم کرد.
 در ایــن کتاب عالوه بر شــعرهای همســرانه و 
عاشقانه شــعرهایی تقدیم به دختران و زنان ایرانی 
آمده اســت شــعرهایی که ارزش بانــوان ایرانی را 
می ســتاید و خطاب به دختــران ایرانی می گوید: » 

به خودت افتخار کن دختر«
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شهرداری منطقه یک همدان

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه های عمرانی ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران 
واجد شــرايط دعوت به عمل می آيد از تاريخ نشــر آگهی به مدت 10 روز )از تاريخ 98/4/6 تا98/4/16(، جهت دريافت اسناد مربوط 
به شــركت در مناقصه، به آدرس همدان، ميدان امامزاده عبداله، ابتدای بلوار كاشــانی، شهرداری منطقه يك، واحد فنی و مهندسی 

مراجعه نمايند .
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1-  حداكثر مهلت قبول پيشــنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداری منطقه يك از تاريخ انتشار آگهی روزنامه 
به مدت 10 روز خواهد بود. )پايان وقت اداری مورخ 98/4/16(

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شــركت در مناقصه ايشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و 
در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3- مبلغ تضمين شــركت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حســاب 0108127085002 بانك ملی شعبه امامزاده 
عبداله در وجه شهرداری منطقه يك يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.

4-متقاضی بايد بر اســاس ظرفيت كاری مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری قيمت 
پيشنهادی خود را ارائه نمايد. بديهی است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام می گردد.

5- كليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

7- شهرداری در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است.
8- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالی شهرداری 

می باشد.
9- تضمين شركت در مناقصه افرادی كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته مسترد خواهد شد.
10- بديهــی اســت حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان 5 درصــد كل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و 

تضمين شركت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
11- ارزيابی توانمندی فنی،بازرگانی ومالی پيشــنهاد دهنده بعهده كميســيون ميباشــد و در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت 

پيشنهاد قيمت بازگشايی خواهد شد.
12- محل اجرای پروژه درسطح شهرداری منطقه سه همدان ميباشد.

13-به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
14-  زمان بازگشايی پاكت ها مورخ 98/4/19 ساعت14در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين 

جلسه بالمانع می باشد.
15- براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

16-  ضمناً امكان مشاهده اطالعيه اين آگهی در سايت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir امكان پذير می باشد.
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بدون آب کتاب زندگی را باید بست
روابط عمومی شركت آب و فاضالب روستائی استان همدان

شــركت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذيل را طبق نقشه و 
مشخصات فنی موجود براساس قيمت پيشنهادی از طريق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تداركات الكترونيكی دولت بصورت 
يك مرحله ای به پيمانكاران واجد شرايط و دارای تجربه و سوابق كافی و مفيد در امور مربوطه كه تمايل همكاری دارند واگذار 

نمايد .
- نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

- ضمانت نامه بانكی شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز ديگر قابل تمديد باشد.
- تضمين شركت در مناقصه)فرآيند ارجاع كار(: طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه 

مورخ 1394/09/22 هيئت وزيران
مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اســناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه مذكور ، مراحل ثبت نام در 

سايت فوق االشاره و دريافت گواهی امضا الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
- كليه واجدين شــرايط می توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخه 1398/4/4 تا مورخ 
1398/4/9 دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 
1398/4/19 نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت 
در مناقصه )فرآيند ارجاع كار( در پاكت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1398/4/19 به دبير خانه شركت الزامی می باشد .
- بازگشائی پاكات پيشنهادی در روز پنج شنبه مورخ 1398/4/20 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت 

طبق آدرس مزبور انجام می شود.
-  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمايند .

- الزاميســت پيمانكار بر اســاس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشــنهادي خود را تسليم كه 
درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

- به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، 
مخدوش و پيشنهاداتی كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

- تبيعت از دستور العمل ايمنی و داشتن گواهی ايمنی )HSE( الزامی است.
- ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به كميسيون مجاز می باشد.

- برنده بايد دارای كد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .
- آدرس شركت آب و فاضالب روستايی استان همدان : بلوار آيت اله كاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک يك

www.iets.mporg.ir :                   پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور -
www.Abfarhamedan.ir  :   شركت آب و  فاضالب روستائی استان همدان -
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انتظار

همین حوالی

w w w . h e g m a t a n e h - n e w s . i r

، ورزش صبح استان همدان ، اجتماع  روزنامه فرهنگ
 صاحب امتیاز: شهردار همدان 
 مدیر مسؤول: علیرضا معتمدزاده

 سردبیر: سیدحامد تروهید
 زیر نظر شورا نویسندگان

w w w . he g m a ta n e h- n e w s. ir :وبگاه
@ H e g m a ta n e hN e w s p a p e r پیام رسان ایتا: 

he g m a ta n e h. n e w sp a p e r@ g m a il . co m رایانامه: 
: همدان، میدان آرامگاه بوعل سینا، محوطه تاالر فجر  نشان

انتشار مطالب بیانگر دیدگاه صاحب اثر است و الزاما دیدگاه روزنامه نیست.

081-38282940 
081-38262700
081-38251058
3000 1818 26 2700
 081-38254040 -  09189020120
081 - 38265236

تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحریریه: 
: پیامگیر صوت
سامانه پیامک:

تلفن سازمان آگه ها:
تلفن سازمان شهرستان ها:

د ال فرمو ی ع ا اما ع
ر را  ر ش ت ك  و  و ا  د ع داو
مت را  ی  و ر ف د اما  ا د ا ب ب رو ب
د  ا عا را ب ر  ت ك  و  ا  د و  ب

ت ك  و  ا  د و  ابت را ب ر ا اما 
د ر آمر را ب د اما  ا وب را ب ر 

ا  ی  ال  ا

آرام نیست کشتی طوافن رسیده راطاقت کجاست روی رعقناک دیده را؟

معشوق رد کنار بود پاک دیده رابی حسن نیست خلوت آهنیی مشربان

رد تنگنای گوهش دل آرمیده رایاد بهشت، حلقه بیرون رد بود

یک داغ صد زهار شود داغدیده راما را مبر هب باغ هک از سیر الهل زار

ر رد آتش است نعل، امکن کشیده رابا قد خم ز عمر ااقمت طمع مدا

ن جان پاک بود تنگنای جسم رد خم قرار نیست شراب رسیده رازندا

می دید کاش صائب رد خون تپیده راشوخی هک دارد از دل سنگین هب کوه پشت

صائب تبرزیی

روز ار استعکس  ا   س ان م ر هر وعد  م

ی رآ د  رو مد برا ش آمو ها م

ی است ا ا ر وان متوك  ما
در قرآن کریم آمده اســت: وقتــی تصمیم گرفتی بر 

خدا توکل کن، خداوند متوکلین را دوســت دارد.
رســول اکــرم)ص( می فرمایند: خداونــدا خودم را 
تســلیم تو کردم و بــه تو پنــاه آوردم و کارم را به تو 

نمودم. واگذار 
حکایت: روزی شــخصی نزد جنیــد بغدادی آمد و 
پس از عرض حال از ایشــان خواســت کــه به یکی از 
ارادتمندانش برای حل مســأله اش سفارشــی کند. آن 
مراجعه کننــده اصــرار و تکرار زیادی کــرد، لذا جنید 
گفــت: »مگر امــروز نماز نخواندی؟!« فرد پاســخ داد: 
بلــی. گفت: »مگر در نمــازت نگفتی ایاک نعبد و ایاک 
نســتعین« اگر به این گفتارت به خدا ایمان داری نزد 

او برو و از او یاری بطلب تا کارت اصالح شــود.
گفت پیغمبر به آواز بلند

با توکل زانوی اشتر ببند

و و ب ان   

قِشنگ بگردین جنس خوب ایرانی وا 
قیِمت مناسب بخِرین

ر اع م
میان ای گرانی، وِِســط ای همه خرج و بَرج، بعضیا وا هزار قرض و 
قوله ماخان هرچی می ِخرن فالن مارک باشــه، فالن اسم باشه. خون 
شوعِرشانه ُمکنن میان شیشه که شی؟ که َم ماخام ظرفای آشپزخانه 

م مثه مال فالنی باشه. ای کارا فِقط زندگیه به خوِدمان سخت ُمکنه.
االن بِِچه های خوِد م ِوسایل آشپزخانه شان همه جنسای ایرانیه، 
شــی شده؟ واال َچن ســاله داره مثه جان بِراشان کار ُمکنه. ارزان 
ِخریدن، اســتفاده شم بردن. ماخام بینم کی تا حاال جایزه داده به 
اُنایی که ِوسایل و لباساشــان همه مارک خارجیه؟ ِمگر کسی میا 
بعد اُ همه قرض کردن و پوِل بیخود خرج کردن بگه باریِکال، خیلی 
کار خوبی کردین جنســای گران و مارک دار ِخریدین. هیش کی 

نیمیا. شما می مانین و اُ وسیله هه و قسطاش.
قِشنگ بگردین جنس خوب ایرانی وا قیِمت مناسب بِخرین. هم 
زندگی خودتان راحت تِره هم مملکت خودتان ِســِرپا تر و ِسِرحال 

تره. ننه جان تو بگو؛ بد میگم آخه؟

ی  ا  ن ای ر  گی  ا آ
ت ع ه د ر م ی  ا الب  ران ا ت رو ك ما م مان  ا

هگمتانه، گروه فرهنگی: باید ببینیم که 
برنامه  امام زمان)عج( چیســت و ما طبق 
برنامه  ایشان چه مسؤولیتی داریم؟ یکی از 
برنامه های امام زمان)ع( سرنگونی استکبار 
و از بین بردن مستکبرین جهان است. شما 
توجه دارید که مســتکبرین جهان االن 
در چه حالی هســتند. همه ی اختیارات، 
امکانات، سالح ها و وسایل تبلیغاتی را در 
اختیار دارند. حال غلبه بر این مستکبرین 
چگونه انجام می گیرد؟ از روایات برمی آید 
که ایــن کار را امام زمــان)ع( و یارانش 
به انجــام می رســانند و انقالب حضرت 

مهدی)عج( یک انقالب جهانی است.
طبــق روایات، حضرت مهدی)عج( اســالم 
را در تمام جهان به گونه ای گســترش می دهد 
که آثار اســالم در همه  روستا ها و شهرها دیده 
خواهد شد. ایشــان همچنین بی عدالتی ها را از 
بین می برد و عدالت را برقرار می کند. نکته  دیگر 
مســائل فرهنگی و اقتصادی است. البته این ها 
گفتنش خیلی آســان است، ولی عملش بسیار 

سخت است.

طبق روایات، حضرت مهدی)عج( اگرچه از 
تأییدات الهی برخوردار است، اما همه  این کارها 
را با جنگ و نبرد به انجام می رساند. در یکی از 
روایــات فردی به امام باقر)ع( عرض می کند که 
من شــنیده ام وقتی حضرت مهدی)عج( ظهور 
می کند، کارها عماًل برایش رو به راه می شــود و 
احتیاجی بــه خون ریزی پیدا نمی کند. حضرت 
می فرمایند اگر قرار بر این بود که برای پیغمبر 

انجام می گرفت.
حاال ما شــیعیان چه وظیفــه ای داریم؟ آیا 
وظیفه ی ما همین اســت که فقط بعد از نمازها 
»اللهــم عّجل فرجه الشــریف« را تکرار کنیم؟ 
البته دعا خوب اســت، اما آیا کافی اســت؟ آیا 
کافی است که ما ســر منبرها و در خطبه های 
نمــاز جمعه با صدای بلنــد بگوییم خدایا فرج 
امام زمان را نزدیک بفرما و همه بگویند آمین؟ 
آیا همین که ما بــرای امام زمان صدقه بدهیم 
و حج برویم کافی اســت؟ آیا کافی اســت که 
مــا دعای ندبه را هر صبح جمعــه با آه و ناله و 
ســوز بخوانیم؟ البته باید این ها را انجام بدهیم، 
اما گمــان نکنم این ها کافی باشــد. این دعاها 

وسیله ی ظهور حضرت را فراهم نمی کند. ظهور 
حضرت آمادگی می خواهد.

یک دسته از روایات به وظایف مسلمان ها و 
شیعیان در زمان غیبت اشاره دارند. در دسته ای 
از روایــات نیز فضایل زیادی بــرای »انتظار« 
آمده اســت. حضرت پیامبــر)ص( در حدیثی 
فرموده انــد: بهترین اعمال امت من انتظار فرج 
اســت. حال باید ببینیم مفهوم انتظار چیست 
کــه از نماز و روزه و حج و از همه  این ها باالتر 
است؟ حضرت علی )ع( فرموده اند: کسی که در 
انتظار امام زمان باشد، مثل کسی است که در 
رکاب آن حضرت می جنگد و شهید می شود و 
در خون خویــش می غلتد. یا در حدیثی دیگر 
آمده که حضرت امام صادق)ع( فرمودند: کسی 
که در انتظار فرج ما باشد، مانند کسی است که 

در خیمه  حضرت قائم حضور دارد.
اما مسئله این است که انتظار یعنی چه؟ آیا 
انتظار به این معنی اســت که شب های والدت 
آن حضرت جشــن بگیریم و شیرینی  بدهیم و 
مداحان بیاییند ذکر بگویند و شعر بخوانند؟ آیا 
کسی که این کارها را می کند، مانند کسی است 

که در خیمه ی حضرت حضور دارد؟ یا مانند آن 
فردی اســت که در میدان جنگ در خون خود 
می غلتد؟ البته که ثواب بی حساب نیست. پس 

انتظار باید معنی دیگری داشته باشد.
انتظار یعنــی آماد گی. یادمــان نرود که ما 
انقالب جهانی حضــرت مهدی)عج(  منتظران 
هســتیم و بایــد بدانیــم که کارها بــا معجزه 
پیش نمی رود. مــا باید دو نوع آمادگی فردی و 
اجتماعی داشته باشیم. تک تک افراد باید آماده 
باشند. یعنی خودشان را آن گونه بسازند که امام 
زمان)عج( توقــع دارد. امام زمان)عج( می آید تا 
با ظلم و ســتم مبارزه کند، بــا جهل و نادانی 
مبارزه کند، با بی ســوادی مبارزه کند. اگر مثاًل 
بنده می گویم که آماده  ظهور حضرت هســتم، 
باید توجه کنم که حضــرت می خواهد با ظلم 
و ســتم مبارزه کند. پس من اگر به خانواده ام، 
به فرزندانم، به همکارانم، به همســایگانم یا به 
مردم ســتم می کنم، اگر هم بگویم که آماده ام، 

دروغ می گویم.
بخشی از سخنان آیت ا... امینی درخصوص وظایف 
منتظرین موعود

حمام درگزین
هگمتانه، گروه فرهنگی: حمام درگزین 
در روستای درگزین از توابع قروه درگزین 
با فاصله 5 کیلومتر  این حمام  قرار دارد. 
از رزن و 7 کیلومتر از قروه درگزین قرار 
گرفته است. این حمام در ابعاد 19*19 متر 
که فضای داخلی آن 18*18 متر اســت. 
اهالی محل مســاحت تقریبی آن را 400 
تقریبی  مساحت  با  که  می دانند  مترمربع 
آباد )500  حمام دمق )400( و حمام نظام 

متر( قابل مقایسه و قرابت دارد.
مصالــح به کار رفتــه در آن شــامل آجر 
پخته شــده دســت ســاز، دیوارهای بیرونی 
احتمــاال از خشــت، پایه ها از ســنگ و گل و 

برای منفذگیری قســمتهای داخلی از ساروج 
اســتفاده شده اســت. متأســفانه بهینه سازی 
این حمام فضاهای داخلی ســیمان اندود شده 
است و زیبایی بصری آن را کاهش داده است. 
لبه هــای حوض و کفپوش حمام که احتماال از 
ســنگ و یا سنگ مرمر بوده است که با کاشی 
و سرامیک ساده و ســفید رنگ پوشانده شده 
است. پایه های دیوار حمام از سنگ الشه است. 
به احتمال بسیار زیاد قسمت خزینه و تزئینات 
داخلی حمام از ســاروج، آهک و خاک رس و 

خاکستر بوده است.
این بنا تقریبا مربع شــکل بوده و به صورت 
چهار ســتون طراحی شده اســت. طراحی بنا 

طوری اســت که شخص بزودی از ماندن در این 
مکان خسته نمی شود. ورودی حمام که با خیابان 
کناری اش هم ارتفاع است و هیچ گونه کتیبه ای 
بر ســردر آن دیده نمی شود که تاریخ ساخت بنا 

را نشان دهد. درگاه هایی با طاق جناغی است.
راهــروی ورودی حمام دارای 12 پله کوتاه 
بوده تا به راهروی دوم ورودی برســد. راهروی 
ورودی پــس از طی حدود 8 متــر به ورودی 
"پالتار چیخارتان)چوقادان(" می رســد که در 
واقع رختکن خواهد بود. راهروی دوم که آن را 
باید راهروی غیر مستقیم نامید برخالف مسیر 
راهروی اول است. دمای این راهرو کمی بیشتر 

از دمای راهروی اول است.

در قسمت فصای اصلی حمام حوض، فواره 
و... که با کاشــی های آبی و فیروزه ای کار شده 
است. یکی از زیبایی های خاص این بنا حداکثر 
اســتفاد از نور طبیعی در روز است که در روز 
نیازی به استفاده از نور مصنوعی و برق وجود 
ندارد. 12 دریچه روشــنایی برای حمام تعبیه 
شده است که با 12 پله ورودی حمام احتماال 
نشــان از عشــق معمار به آموزه های دینی و 
مذهب جعفری اســت. در حمــام درگزین در 
فضــای اصلی حدود 9 ســتون وجود دارد که 

ستونها در ردیف سه تایی قرار دارند.
حمام درگزین چندی پیش توسط سازمان 

میراث فرهنگی به ثبت ملی رسید.
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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.
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