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امام جمعه همدان:

مسؤوالن با دقت بیشتر
 بر بازار پوشاک نظارت کنند

تأکید علی رحیمی فر:

تعریض معبر پیرامون حسینیه امام)ره( 
ضروری است

حسین قراباغی:

٢6 تیرماه، اختتامیه جشنواره
»ایده برتر شهری« برگزار می شود

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

 گزارش می دهد

نشاط شهر در گرو مشارکت شهروندان
برای حفظ فضای سبز

7

در اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب رقم خورد

پیاده راه بوعلی جلوه گاه تکریم حجاب شد
الهام چرخنده: بیش از آنچه فکر می کنیم مسؤولیت این روزهای ما سخت است 8

6

برنامه مرحله مقدماتی فوتبال 
نوجوانان آسیا در همدان

4

دستگیری 4 کالهبردار
اینترنتی در مالیر

4
دادستان نهاوند خبر داد

خلع ید 68 هکتار
 از اراضی ملی در نهاوند

2
شهردار همدان در سومین مانور دورمیزی
 ستاد مدیریت بحران شهرداری تأکید کرد:

مدیریت زمان و لحظه در بحران

 به بهانه روز عفاف و حجاب گزارش می دهد:

ضعف مفرط دستگاه های مسؤول در ترویج حجاب
5

پارک نواری  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
پردیس

 فاز 1، 2 و 3
اعتبار :

12/250/000/000 ریال

پیشرفت فیزیکی : 
100 درصد

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

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

18

با حضور مسؤوالن مدیریت شهری همدان انجام شد

بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های منطقه چهار شهرداری

7
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آزاد خط 

  نخســتین قطار گردشــگری همدان با 180 مسافر روز گذشــته از تهران به همدان رسید، این گروه 
گردشــگر یک تور یک روزه همدان گردی را تجربه کردند. اجرای مناســب و هدفمند این تورهای گردشگری 

می تواند به توسعه صنعت گردشگری همدان کمک شایانی کند.
  بررســی ها از بازار نشــان می دهد اجناس خوراکی در فروشــگاه های شــهر همدان بــا تفاوت قیمت 

چشمگیری عرضه می شود که انتظار می رود بازرسی ها و نظارت ها در این زمینه بیشتر شود.
  دفترچه های تأمین اجتماعی همچنان در برخی مطب ها و مراکز درمانی همدان اعتبار ندارد. بدهی دستگاه ها 
و کارفرماها به تأمین اجتماعی موجب شده این سازمان نتواند مطالبات پزشکان و مراکز درمانی را به موقع پرداخت 

کند و همین موضوع باعث سردرگمی دارندگان دفترچه های درمانی این سازمان شده است.

خبــر

تأکید علی رحیمی فر:

تعریض معبر پيرامون حسينيه امام) ره ( ضروری است

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس کميسيون 
فنی و عمرانی شورای اســامی شهر همدان بر 
تعریض معابر محدوده حسينيه امام )ره ( تأکيد کرد.

به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شــهر 
همدان علی رحیمی فر در جلســه کمیســیون فنی و 
عمرانی شورا که با حضور رئیس هیأت امنای حسینیه 
امام خمینی)ره( همدان برگزار شد، افزود: معبر محدوده 
حسینیه امام خمینی )ره( به دلیل اینکه کانال جمعیتی 
باالیی را در زمان برگزاری مراسم و برنامه های حسینیه 

دارد نیاز به تعریض دارد.
رحیمی فر اضافه کرد: بازگشــایی معابر پیرامون 
حسینیه امام )ره( در سال های گذشته نیز مطرح بوده 
اما اکنون در بررســی های صورت گرفته این تعریض 

بسیار دارای اهمیت است.
رحیمی فر با اشــاره به اقدامات شورای چهارم در 
زمینه بازگشایی معبر محدوده حسینیه امام)ره( گفت: 
با اجرای طرح بازگشایی معابر پیرامون حسینیه در امر 

عبور و مرور و دسترسی به محدوده تسهیل می شود.
کامران گردان رئیس شورای اسامی شهر همدان 

هم درباره بازگشایی معبر پیرامون حسینیه امام)ره( 
تأکید کــرد و افزود: تعریض معابر بایــد به گونه ای 
صورت پذیرد که با توجه به منابع مالی شــهرداری و 

شرایط اقتصادی کنونی باشد.
رئیس هیأت امنای حسینیه امام خمینی)ره( همدان 
هم ضمن تشکر از توجه اعضای شورا به اماکن مذهبی و 
فرهنگی گفت: آسایش مردم مهمترین مقوله در بازگشایی 

و تعریض معبر پیرامون حسینیه امام )ره( است.
حجت االسام اسماعیلی اضافه کرد: عاوه بر پذیرش 
جمعیت باال در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه از نظر 
اجتماعی نیز در این مکان مراســم و جلسات مهمی با 

بیش از دو هزار نفر جمعیت برگزار می شود.
وی اعام کرد: ســتاد نماز جمعــه همدان آماده 
همــکاری با شــهرداری در زمینه بازگشــایی معبر 

پیرامون حسینیه است.
گفتنی اســت در این کمیســیون مقرر شد برای 
بازگشــایی معبر پیرامون حسینیه امام خمینی )ره( 
شــهرداری و هیأت امنای حسینیه با برنامه ریزی در 

خصوص تعریض معبر اقداماتی انجام دهند.

امام جمعه همدان:

مسؤوالن با دقت بیشتر بر بازار پوشاک نظارت کنند
هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه همدان 
گفت: طرف غربی برجام منطق مستکبرانه دارد 
که این منطق برای ما قابل قبول نيست و زیر بار 

آن نمی رویم.
آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی در خطبه های نماز جمعه 
شهر همدان در جمع نمازگزاران این شهر در حسینیه 
امام خمینی)ره( اظهار کرد: در زمان رضاشــاه با اجبار 
حجــاب را نشــانه رفتند تا آن را نابــود کنند و امروز 
همان نسل بنای کشف حجاب دارند و با اتکا به فضای 
مجازی و ترویج فرهنگ غربی به دنبال کمرنگ کردن 

حجاب و بعد هم نابودی آن هستند.
وی با بیان اینکه حجــاب باعث عزت زنان و عامل 
همدلی آنها می شــود به شــرطی که انســان به عالم 
نگاه صحیحی داشــته باشد افزود: از برگزاری همایش 

حجاب و عفاف در همدان، باید تقدیر کرد.
امام جمعه همدان با بیان اینکه دشمنان از پوشش 
خاص برخی از بانوان سوء استفاده نکنند زیرا اکثریت 
آنها دل در گرو انقاب و سرزمین شــان دارند تصریح 
کرد: مســؤوالن در نظــارت بر بازار پوشــاک با دقت 
بیشتری عمل کنند زیرا نباید برخی از پوشاک عرضه 

شود.
وی در ادامه به هفته مالیات نیز اشاره کرد و افزود: 
پرداخت مالیات یکی از وظایف و شرعی ماست، مراجع 
عظام نیز فرار مالیاتی را درســت نمی دانند بنابراین بر 
همه شــهروندان الزم اســت از قوانین مالیاتی اطاع 

کافی داشته باشند.
*مــا یکی از کشــورهای پرمصــرف مواد 

پاستيکی هستيم

آیت اهلل شــعبانی با بیان اینکه ما یکی از کشورهای 
پرمصرف مواد پاســتیکی هستیم تصریح کرد: روزانه 
420 تن زباله در همدان تولید می شــود که نشــان از 
مصرف گرا بودن ما دارد، 20 تن آن مواد پاســتیکی 
است که اثرات زیســت محیطی مخربی دارد و تجزیه 

آن 400 سال طول می کشد.
وی با اشاره به اینکه مصرف مواد پاستیکی نشانه 
تمدن نیســت ادامــه داد: تفکیک زبالــه از مبدأ باید 

صورت گیرد و همه باید در این اتفاق شرکت کنند.
امام جمعه همدان به ســالروز تشــکیل شــورای 
نگهبان نیز اشاره کرد و گفت: عملکرد شورای نگهبان 
مورد تأیید امام خمینی)ره( بود چراکه این شورا تطابق 
مصوبات با اســام را بر عهده دارد و نظارت استصوابی 

را محقق می کند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان نباید تضعیف شود 
اظهــار کرد: آنجا که نظارت شــورای نگهبان رخ داده 

شاهد عملکردهای بهتری بوده ایم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
هیچ عقانیتــی در افرادی که درگیر برجام هســتند 
حس نمی شــود افزود: برخی مدعی هســتند باید در 

برجام بمانیم تا تحریم های بیشتری اعمال نشود.
*طرح فرانسه برای برجام منطقی نيست

وی با بیان اینکه چطور ممکن اســت ما نسبت به 
برجام متعهد بمانیم اما ســایر طرفین به تعهدات خود 
عمل نکنند گفت: طرح فرانسه مبنی بر توقف در برابر 
توقف منطقی نیســت، تحریم هایی که برجام را نقض 
کرده در طرح جدید نیز وجود دارد و تنها تحریم های 

جدید متوقف می شوند.

امام جمعه همدان با اشــاره بــه اینکه طرف دیگر 
برجام منطق مســتکبرانه دارد خاطرنشــان کرد: این 
منطق برای ما قابل قبول نیست و زیر بار آن نمی رویم.
*حجت االسام مرادی: مطالبات رهبر انقاب 
از قانون نظارت بر انتخابات کامًا محقق نشــده 

است
رئیس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات در استان 
همدان نیز در ســخنان پیش از خطبه ها با بیان اینکه 
خواســته رهبر انقاب از نظارت بر انتخابات به صورت 
کامل محقق نشــده و اباغ سیاســت های مقام معظم 
رهبری روی زمین مانده اســت گفت: مجلس و دولت 
که امــکان ارائه طرح و الیحه دارنــد تاکنون به طور 

کامل در این حوزه ورود نکردند.
حجت االســام جال مرادی با اشــاره به سالروز 
تشکیل نهاد تأثیرگذار شــورای نگهبان اظهار کرد: بر 
اساس دین اسام و قانون اساسی که بر گرفته از آیات 
و روایات اســت، جایگاه شــورای نگهبان ضامن حفظ 

اسام و انقاب اسامی است.
وی افزود: 10 وظیفه شــورای نگهبان اســامیت و 
جمهوریــت نظام مقدس جمهوری اســامی را تضمین 

می کند.
رئیــس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات اســتان 
همدان تصریح کرد: امــروز آمریکا اعتراف می کند که 

نمی تواند ایران اسامی را از بین ببرد.
وی با اشــاره به اینکه در گام دوم انقاب به سوی 
تحقق حکومت عــدل امام زمان)عج( حرکت می کنیم 
ادامه داد: فقهای شورای نگهبان این رسالت را بر عهده 
دارند که هر آیین نامه و بخشــنامه ای که در جمهوری 

اسامی است باید بر اساس شرع مقدس اسام باشد.
مرادی با اشــاره به اینکه فقهای شــورای نگهبان 
بــه هیچ عنوان از اصول اســام کوتــاه نخواهند آمد 
خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال اضمحال نظام است 
و با نفوذ به دنبال رخنه عوامل دشمن در نظام است اما 
قانون اساســی با نظارت استصوابی به دنبال جلوگیری 

از این اتفاق است.
وی بــا بیان اینکه اگر دشــمن از ایــن راه نتواند 
ورود کند، از طریق رســانه ها و جنگ روانی جامعه را 
به ســمتی ســوق می دهد تا افرادی انتخاب شوند که 
خواسته های استکبار را دنبال کنند گفت: در انتخابات 
گذشته متأسفانه بیش از 50 درصد استانداران به دلیل 
تخلفــات و دخالت در انتخابات بــه دادگاه فراخوانده 

شدند و فرمانداران نیز چنین بودند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان با 
بیان اینکه بصیرت مردم مهمترین مسأله است اظهار کرد: 
خواسته رهبر انقاب از نظارت بر انتخابات به صورت کامل 
محقق نشده است و اباغ سیاست های مقام معظم رهبری 

روی زمین مانده است.
وی افزود: مجلس و دولت کــه امکان ارائه طرح و 
الیحه دارند تاکنون بــه طور کامل در این حوزه ورود 

نکردند.
مرادی با اشاره به اینکه چرا این قوانین پس از سه 
ســال از اباغ رهبر انقاب تصویب نشده است و دولت 
الیحه خود را ارائه نداده اســت تصریح کرد: شــورای 
نگهبان آمادگی الزم را اعام کرده و امروز مکلف است 
بر اساس قانون موجود که حداقل صاحیت ها را تأیید 
می کند امکان انتخاب اصلح را برای مردم فراهم کند.

رئيس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  فراکسيون 
مجلس  گفت:  اسامی  شورای  مجلس 
باید در مبارزه با فساد قدرتمند ورود 
با  مبارزه  در  کند؛ چراکه سکوت  پيدا 
به معنای مرگ یک مجموعه  فســاد 

است.
امیر  به گــزارش خبرنگار هگمتانــه، 
خجسته در جلســه ارائه گزارش عملکرد 
فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
نماینده  مطالبه گــری  پیــرو  که  مجلس 
ولی فقیه در اســتان عصر چهارشنبه در 
دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان همدان 
تشکیل شــد، با ارائه گزارش عملکرد این 
فراکســیون اظهار کرد: هم اکنون در قوه 
قضاییه شکایت های عدیده ای علیه سران 
مفاسد اقتصادی از سوی فراکسیون مبارزه 

با مفاسد اقتصادی مجلس وجود دارد.
وی بــا طــرح این ســؤال کــه چرا 
صداوسیما اجازه نمی دهد گزارش مبارزه 
با فســاد را ارائه دهیم؟ با تأکید بر اینکه 
مطالبه گری جلوی فساد را خواهد گرفت، 

ادامه داد: تذکر، سؤال، استیضاح، گزارش عدم کفایت 
و تحقیق و تفحص از وظایف مجلس اســت و اگر اینها 

کنار برود مجلس بی خاصیت خواهد بود.
وی با تأکید بــر اینکه مجلس معامله گر نیســت، 
ادامــه داد: تحقیــق و تفحص از مجلس عملی شــده 
است و شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اصل 
اســت بنابراین آرای نمایندگان هم باید شفاف باشد و 

مسؤوالن باید در اتاق شیشه ای بنشینند.
وی با اعام اینکه مســأله اموال نامشــروع برخی 
مسؤوالن نیز علیرغم همه مقاومت ها در حال پیگیری 
اســت، اظهار کرد: مجلــس باید در مبارزه با فســاد 
قدرتمند ورود پیدا کند؛ چراکه ســکوت در مبارزه با 

فساد به معنای مرگ یک مجموعه است.
خجسته با اشــاره به اینکه با آمدن آیت اهلل رئیسی 
به قوه قضائیه افق های بســیار روشنی باز شده است، 
گفت: به دنبال آن هســتیم تا فضا را برای کسانی که 
بیت المــال را غارت می کنند ناامن کنیــم و آنها باید 

تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه در تحقیق و تفحص از بنیاد شهید 
و امور ایثارگران 30 هزار برگ ســند اســتخراج و 36 
پرونده در قوه قضاییه ایجاد شــد، خاطرنشان کرد: از 
جمله این پرونده ها، کشــف و افشای مبلغ یک هزار و 

689 میلیارد تومان تســهیات مشکوک الوصول بانک 
دی بود که اســترداد آن هم انجام شد ضمن اینکه 5 
هزار میلیارد تومان تسهیات مشکوک دیگر نیز کشف 

و افشا شد که قسمت عمده ای از آن بازگشته است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس 
شورای اسامی ادامه داد: 433 میلیون درهم ]معادل 
2 هــزار میلیارد تومان[ از صرافی دعا به دبی رفته بود 

که بافاصله پول ها بازگردانده شد.
وی گفت: هتل ســفیدکنار بــا ارزش 200 میلیارد 
تومان که به مبلغ ناچیز 12 میلیارد تومان فروخته شده 
بود، به بنیاد شهید و امور ایثارگران بازگردانده شد ضمن 
اینکه تبانی در خرید و فروش آهن قراضه توسط برخی 
مســؤوالن نیز تعیین تکلیف و مبالغ بازگردانده شد و 

افراد مقصر هم اکنون در زندان به سر می برند.
وی ادامه داد: در پرونده اختاس از صندوق ذخیره 
فرهنگیان نیز ورود پیــدا کردیم که 14 هزار میلیارد 
تومان از دارایی فرهنگیان به غارت رفته بود و قسمت 

عمده ای از آن هم بازگردانده شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسامی با بیان اینکه بیشترین وقت در مبارزه با فساد 
صرف گمرک و کاالهای قاچاق شــده اســت، تصریح 
کرد: با بازدیدها و نظارت هایی که انجام شــد مشخص 

شــد 1128 کانتینر کاالی قاچاق وارد کشور شده که 
حدود 360 هزار نفر به ویژه در بخش پوشــاک بیکار 
شــده بودند بنابراین اینها باید تعیین تکلیف شوند و 

موضوع گمرک هم اکنون هم در حال پیگیری است.
*ایران خودرو و ســایپا حياط خلوت برخی 

مسؤوالن
وی با اشاره به اینکه خودروسازان داخلی نیز بای 
جان مردم شده اند، ادامه داد: 80 تا 100 هزار خودرو، 
احتکار شــده بود که با جدیت ایستاده ایم و متأسفانه 
ایران خودرو و ســایپا حیاط خلوت برخی مســؤوالن 
شده اســت ضمن اینکه در موضوع ســیلوی همدان 
هم ســازمان خصوصی سازی عملکرد مطلوبی ندارد به 
طوری که سیلوی همدان بدون برگزاری مزایده به یک 
دهم قیمت واگذار شده بود که ورود پیدا کردیم و آن 

را بازگرداندیم.
*تنها بخشــی از »نفوذ« در ســریال گاندو 

نمایش داده شد
خجســته با بیــان اینکه یــک بانــد زمین خواری 
اصفهانی- همدانی نیز کشــف شــد، اضافــه کرد: با 
پیشــنهاد نماینده ولی فقیه در اســتان مبنی بر ارائه 
گزارش عملکرد به مردم توسط مسؤوالن، فضای بسیار 
خوبی در استان ایجاد شده است، امروز شرایط کشور با 

توجه به مسأله »نفوذ« بسیار حساس است 
و ما تنها بخشــی از این نفوذ را در سریال 
تلویزیونی گاندو مشــاهده کردیم بنابراین 
اگر فرصت شود از تریبون دانشگاه ها راجع 

به این مورد مفصل صحبت خواهیم کرد.
تعيين  *صادرات ســير همــدان 

تکليف شد
رئیــس فراکســیون مبارزه با مفاســد 
اقتصادی مجلس شــورای اسامی تصریح 
کرد: همــدان محور تولید ســیر اســت 
بنابراین ســیر همدان باید صادر شود که 
با پیگیری های الزم این موضوع نیز تعیین 

تکلیف شد.
*بحران آب شــرب همدان جدی 

است
وی مشــکل اصلی استان را بحران آب 
دانســت و گفت: سد تالوار دیگر آب ندارد 
و حدود 500 میلیــارد تومان اعتبار الزم 
اســت تا ســد قوچم به همدان وصل شود 
در صورتی که تنها 5 میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص داده اند بنابراین اگر کشاورزی را 
نادیده بگیریم، بحران آب شــرب همدان 

جدی است.
وی در پایــان با اشــاره به دســتگیری 31 نفر از 
سران مفاسد اقتصادی از دستگاه های نظارتی به ویژه 

اطاعات سپاه تشکر کرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان نیز گفت: اگر 
در یک جامعه فســاد رواج پیدا کند اعتماد عمومی را 
سلب خواهد کرد و در این راستا یکی از وظایف اصلی 
مجلس شورای اسامی نظارت و مبارزه با فساد است.

وی با اشــاره به اینکه در رابطه با عملکرد مجلس 
دهم گله مندی هایی وجود دارد، تصریح کرد: این قبیل 
جلسات می تواند فتح بابی برای سایر مسؤوالن شود تا 

در مبارزه با فساد به مردم گزارش دهند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان ادامه داد: 
مسؤوالن در مبارزه با فساد باید به مردم پاسخ گو باشند.

آیت اهلل شــعبانی تصریح کرد: در قرآن کریم نیز در 
مبارزه با فساد شفقت معنی ندارد بنابراین نباید مفسدان 

در عرصه های مختلف، احساس امنیت کنند.
امام جمعه همدان گفت: با ریاست آیت اهلل رئیسی بر 
قوه قضاییه عزم و اراده برای مبارزه با فساد جدی تر شده 
است، ادامه داد و امیدواریم در همدان تمام ارگان هایی 
کــه جنبه نظارتی دارند از جمله دولت به مردم گزارش 

دهند که در مبارزه با فساد چه کرده اند؟

شهردار همدان در سومین مانور دورمیزی ستاد مدیریت بحران شهرداری تأکید کرد:

مدیریت زمان و لحظه در بحران
هگمتانه، گروه خبر همدان: شــهردار همدان 
در ســومين مانور دورميزی ستاد مدیریت بحران 
شــهرداری همدان بر مدیریت زمان و لحظه در 

بحران تأکيد کرد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، عصر چهارشنبه سومین 
مانور دورمیزی ســتاد مدیریت بحران شهرداری همدان 
بــه منظور افزایش هماهنگی میان تیم ها و ســازمان ها، 
تعیین ضعف ها و کاستی های برنامه ریزی مدیریت حادثه 
و بحران، تعیین نقاط ضعف در منابع و تجهیزات موجود، 
تعیین و تمرین نقش ها و مســؤولیت های افراد، آموزش، 
افزایش آگاهی و مهــارت عملکردی، آزمایش برنامه ها و 

سامانه ها و سازمان ها برگزار شد.
شــهردار همدان در این مانور با بیان اینکه جلســات 
مدیریت بحران نشــان داد که اگر به مباحث نگاه علمی 
داشــته باشــیم می توان جلــوی بحران و خســارت را 
گرفت، تصریح کرد: امسال قبل از وقوع سیاب مباحث 
رودخانه ها و بحران را بررسی کردیم و بهار که با سیاب 
مواجه شدیم، نشــان داد که این دوره های آموزشی چه 

میزان تأثیرگذار است.
عباس صوفی با تأکید بــر اینکه در حوزه مدیریت 
شــهری باید مدیریت زمان و لحظه در بحران داشت، 

گفت: با چنین مدیریتی صدمات جانی و مالی کاهش 
می یابد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت شهری به هیچ 
وجه نباید مماشات کرد، عنوان کرد: فراخوان ساعت صفر 
را بایــد اجرا کنیم و از زمان اعام تــا 10 دقیقه عوامل 

فرصت دارند در محل حضور یابند.
صوفــی با بیان اینکه همه باید در جلســات بحران 
به لحظه حضور داشــته باشــند، گفت: مباحث بحران 
بــا جان و مال مــردم درگیر اســت و هیچ کس حق 
بی  تفاوتی ندارد. وی به بحران ســیاب اشــاره  کرد و 
گفــت: اگر در ســیاب به لحظه نبودیم آســیب های 

زیادی پیش می آمد.
شــهردار همدان اظهار کرد: به تجهیزات در بحران 
اهمیت می دهــم و تمام نواحی باید تجهیز باشــند و 
نباید اجــازه بدهیم تهدیدی برای جــان و مال مردم 

به و جود آید.
رئیس شورای اسامی شهر همدان هم در این مانور 
با تأکید بر اینکه آمادگی قبل از بحران، هنگام و بعد از 
بحران بســیار مهم است، عنوان کرد: همدان از بحران 
ســیاب فروردین ماه سربلند بیرون آمد و این الگویی 

برای سایر شهرها شد.

کامــران گــردان تصریح کرد: بدون شــک برگزاری 
این گونه مانورها تأثیر بسزایی در آمادگی عوامل دارد.

معاون خدمات شهری شهردار همدان نیز در این مانور، 
به حادثه تخریب ســاختمان در اثر برخورد یک دستگاه 
هوو و آتش سوزی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: 
تمام ادارات خدمات رسان در آن حادثه حضور داشتند اما 
عواملی همچون تجمع مردم و کمبود تجهیزات باعث شد 

امدادرسانی طول بکشد.

وحید علی ضمیر بر مدیریت مناسب در بحران تأکید 
کرد و گفت: وقتــی از مدیریت بحران صحبت می کنیم 

منظور مدیریت واحد است.
وی تصریــح کرد: در مجموع مدیریت شــهری باید 
قدرت تقابل با بحران را داشته باشد و این جلسات کمک 
می کند که ذهن مدیران و کارشناســان نسبت به بحران 
آماده باشد و در صورت وقوع بحران بتوان در زمان طایی 

بحران را جمع کرد.

خبــر همدان

حسین قراباغی:
26 تيرماه، اختتاميه 
جشنواره »ایده برتر 

شهری« برگزار می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس جشنواره 
»ایده برتر شهری« همدان خبر داد: 26 تيرماه 
امسال مراسم اختتاميه نخستين جشنواره ایده 
برتر شهری با حضور فعاالن حوزه گردشگری در 
مرکز همایش های بين المللی و قرآنی شهر برگزار 

می شود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسامی شهر همدان، 
حسین قراباغی در این باره گفت: در مجموع 258 اثر به 
دبیرخانه جشنواره ارائه شده و ضمن بررسی های صورت 
گرفته، 4 اثر توسط کمیته داوران حائز ارزش بوده است 

که طی مراسمی از منتخبان قدردانی می شود.
قراباغی همچنین گفت: کمیته داوران در 4 مرحله، 

بررسی آثار ارائه شده را انجام داد و منتخبان را تعیین 
کرد. وی محورهای ایده پردازی را تقویت گردشــگری 
شبانه در کهن شهر همدان، بهره گیری از ظرفیت شهر 
الکترونیک )شهر هوشمند(، شیوه های تبلیغات به روز با 
تأکید بر تأثیر رنگ و ایجاد جذابیت بصری و طراحی و 
تجهیز ورودی های سه گانه عنوان کرد. رئیس جشنواره 
»ایده برتر شهری« همدان، سطح جشنواره را در گام 
نخست بهره مندی از ظرفیت عموم شهروندان دانست و 
اعام کرد: در سال های آینده اجرای جشنواره ایده برتر 

به صورت تخصصی تر برگزار خواهد شد.

اهدای 22 قلم جهيزیه به زوج های نيازمند
هگمتانــه، گروه 
خبــر همــدان: به 
روابــط  گــزارش 
ســازمان  عمومی 
اجتماعی  فرهنگی، 
شهرداری  ورزشی 
پنجشنبه  همدان، 
گذشــته مراســم 
اهــدای جهيزیه به 
مســتعد  زوج های 
سازمان  پوشش  زیر 
مــردم نهــاد بين 

المللی خيرین آبشــار عاطفه ها با مشــارکت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

همدان برگزارشد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، امام 
جمعــه همدان در این مراســم ضمــن تبریک دهه 
کرامت و والدت با سعادت امام رضا)ع( با بیان اینکه 
در دین اسام توجه بسیاری به تشکیل خانواده شده 
است، اظهار کرد: تشکیل خانواده بهترین بنیانی است 

که در عالم گذاشته شدن است.
آیــت اهلل حبیب اهلل شــعبانی با تأکیــد بر اینکه 
روایات زیادی در زمینه اهمیت تشــکیل خانواده در 
دین مبین اسام وجود دارد، تصریح کرد: خانواده ای 
استوار خواهد ماند که تمام افراد آن صبر پیشه کنند.

وی با بیان اینکه زندگی  مشــترک محل تغییر و 
تطبیق انسان ها است به زوج های جوان توصیه کرد: 
تفاهم میان افراد ساختنی است چراکه انسان قابلیت 

تطبیق دارد به شرطی که اراده کند.
رئیــس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان نیز در این مراســم بیــان کرد: 
مؤسسه خیریه آبشار عاطفه های همدان فعالیت خود 

را از سال 90آغاز کرده و از سال 97 شعبه جهیزیه و 
درمان این مؤسسه ایجاد شده است.

سعید خوشــبخت ادامه داد: این مؤسسه از زمان 
تأســیس تاکنون به صورت میانگین  3بار در ســال 
نسبت به اهدای جهیزیه  به  زوج های نیازمند با کمک 

خیران اقدام می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: در این مراســم 22قلم 
جهیزیــه بــه ارزش 87 میلیون تومــان  و با هدف 

حمایت از کاالی ایرانی خریداری شده است.
همچنین صبح پنجشنبه 20تیرماه همایش پیاده 

روی بانوان برگزار شد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان در این باره اظهارکرد: این همایش 
با همکاری هیأت ورزش های همگانی استان همدان 
با هدف ایجاد روحیه نشاط و  شادابی و  آموزش های 

شهروندی برگزار شد.
خوشــبخت با تأکید بر اینکه این همایش  ساعت 
7صبح پنجشــنبه توســط بانوان اهالی کوی شهید 
مدنی به همت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید مدنی 
برگزار شد، افزود: از برگزاری همایش های پیاده روی 

در همدان حمایت می کنیم.

خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس:

مجلس باید در مبارزه با فساد قدرتمند ورود پيدا کند
سیلوی همدان به بیت المال باز می گردد



نظر به اينکه هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقردر اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان به موجب راي شــماره 139860326004000210مورخ 
1398/03/26 تصرفات مفروزي و مالکانه آقاي بهروز ترکمان داراي کد ملي 3979861104 فرزند احمدعلي متقاضي پرونده کالســه 1396114426004000022 در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 
301/85 مترمربع پالک شماره 4689 اصلي واقع در بخش يک تويسرکان واقع در تويسرکان سرابي کوچه شهيد کاووسي خريداري مع الواسطه از قربانعلي محمد ظاهري و مستوره خانم ملکي محرز گرديده است. 
لذا مفاد راي صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که شــخص يا اشــخاص ذينفع به راي صادره اعتراض داشته باشند از تاريخ 
انتشــار اين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويســرکان تســليم و رسيد عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمنا معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع 
قضايي دادخواست تقديم و رسيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضي مي تواند گواهي عدم داخواست را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد که اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالکيت مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/22 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/06 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان

آگهي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي تويسرکان

 22359 شماره م الف: 114

98 /0 1 ه   ر يده«شما مزا گهئ  آ  «

روابط عمومي سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان
تاريخ انتشار آگهي:    22/ 1398/04

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري 
همدان در نظر دارد تابلو تبليغاتي محيطي واقع در خيابان شــهيد فهميده ، نرسيده به ميدان قائم روبه روي بيمارستان فرشچيان را 

بصورت اجاره ماهانه از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي واجد شرايط با مشخصات ذيل واگذار نمايد:

مبلغ پايه كارشناسي آدرس تعداد مورد اجاره رديف 
ماهيانه)ريال( 

مبلغ سپرده شركت 
در مزايده )ريال(

تابلوي تبليغات محيطي 1
بدون كنتور برق

همدان – خيابان شهيد فهيمده نرسيده به 1
ميدان قائم  - روبروي بيمارستان فرشچيان 

24/000/000
  ريال

35/000/000    
ريال

1- مبلغ سپرده شرکت در مزايده بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاکت الف و به صورت الک و مهر 
شده به دستکاه مزايده گذار تسليم شود  :

الف : مبلغ 35/000/000 ريال )سی و پنج ميليون ريال ( بصورت فيش واريزي به حساب شماره 100827682450 بانک شهر شعبه 
مرکزی  در وجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان  

ب:  اسناد خزانه يا اوراق مشارکت 
ج: ضمانت نامه بانکي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

2- محل دريافت اسناد و ارائه  پيشنهادات: همدان -  ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانک سپه –  دبيرخانه سازمان عمران 
و بازآفريني فضاهاي شهرداري همدان تلفن: 32514444-081ونمابر:081-32527999  

3- مهلت دريافت اســناد و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي)1398/04/22( لغايت ساعت 14روز چهارشنبه 
مورخ )1398/05/02( مي باشد.

4- تاريخ بازگشايي پاکت هاي مزايده: ساعت 10روز يکشنبه مورخ1398/05/06مي باشد.
5- مدارک شامل : تضمين) پاکت الف( ـ اسناد مزايده و تاييديه ها )پاکت ب( و پيشنهاد قيمت ) پاکت ج ( مي باشد.

تبصره 1 : سازمان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.
تبصره 2 : کليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

تبصره 3 : ساير اطالعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.
تبصره 4:  پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده برنده مزايده است .

تبصره 5 : بهاي پيشــنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشــخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ، 
 بدون خط خوردگي و يا گذاشــتن شــرط و الک گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مزايده مذکور در پاکت الک و مهر 
شده به سازمان تسليم شود و براي تعيين برنده مزايده ارقامي که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود.ضمناً بهاي پيشنهادي 

مي بايست حداقل 60 روز پس از ارائه توسط پيشنهاد دهنده معتبر باشد.
تبصره 6 : مبلغ سپرده شرکت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداکثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، 
به نفع سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان 

بدين نحو عمل خواهد شد.
تبصره 7 : شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

تبصره 8 : داشتن تاييديه تبليغات و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي شرکت کنندگان در مزايده الزامي است .
ضمناً متن آگهی فوق در سايت سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداری همدان به آدرس ذيل موجود می باشد:

www.civil.hamedan.ir
شماره م الف 588

سازمانآگهیهای
روزنامههگمتانه

081 - 38282939  - 09189020120
hegmatan.request@gmail.com
hegmataneh.2009@gmail.com

www.hegmataneh-news. i r
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اخبار کوتاه

 عقب نشینی دولت ترامپ
 از تحریم ظریف

منابع آگاه بامداد جمعه از عقب نشینی دولت 
آمریکا از برنامه های قبلی برای تحریم وزیر امور 
خارجه ایران خبر داده اند و مدعی شدند، پامپئو 
با قــرار دادن نام ظریف در فهرســت تحریم ها 

مخالفت کرده است.

انگلیس:
قصد نداریم کشتی ها را در 
خلیج فارس اسکورت کنیم

دولــت انگلیس بــا عقب نشــینی از تصمیم 
اســکورت تمام کشــتی های تجــاری خود در 
آب های نزدیک ایران، اعام کرد که برای اجتناب 

از تنش زایی با ایران این کار را انجام نمی دهد.

امام جمعه بندرعباس هم 
خداحافظی کرد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان روز گذشــته 
در خطبه های نماز جمعه گفــت: امروز آخرین 
خطبه ام به عنوان امام جمعه در اســتان است و 
هیچ دلیل خاصی بر نبودنم در این سنگر نیست 
جز تصمیــم رهبری. نماینــدگان ولی فقیه در 
استان ها تغییر می کنند و نظر رهبری بر جوان تر 

بودن نمایندگان شان در استان هاست.

بیکارترین استان های ایران
اســتان همدان با 6.1 درصــد و پس از آن 
فارس با هفت درصد دارای کمترین نرخ بیکاری 
در میان استان های کشور بودند. بیشترین میزان 
بیکاری هم متعلق بــه چهارمحال و بختیاری با 
16.7 درصد اســت و اســتان های خوزستان با 
16.2 درصد، لرســتان 16.1 درصد و هرمزگان 
15.9 درصد در رده هــای بعدی قرار دارند. نرخ 
بیکاری در استان تهران نیز 2.2 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

پرداخت وام ازدواج
با یک ضامن معتبر و سفته

مدیــرکل برنامه ریــزی و توســعه اجتماعی 
جوانان با اشــاره بــه مشــکات تأمین ضامن 
زوج های جوان برای دریافت وام ازدواج، از اباغ 
بانــک مرکزی برای پرداخــت وام ازدواج با یک 

ضامن معتبر و سفته خبر داد.

"محمدعلی نجفی"
 امروز به صورت علنی

 محاکمه می شود
نخستین جلسه محاکمه "محمدعلی نجفی" 
شهردار اسبق تهران به اتهام قتل "میترا استاد" 
همســر دومش به صورت علنی در شــعبه نهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی 

کشکولی برگزار می شود.

انعکاس

چوب شعبده تحریم آمریکا دردست سودجویان و دزدان داخلی!

آیت ا... نوری همدانی:

از وضع اقتصادی و معیشتی مردم احساس شرمندگی می کنیم
امام جمعه باید دشمن شناس باشد

انقابی  معنای  و جهان:  ایران  هگمتانه، گروه 
بودن یعنی دشمن شناس باشند، ثمرات و برکات 
انقاب را حفظ و بيان کنند، مسائل و مشکات 
مــردم را پيگيــری کنند و با توجــه به اینکه 
امام جمعه یک واســطه  بين مردم و مسؤوالن 
است باید مســائل و مشکات مردم را به گوش 

مسؤوالن برساند.
آیت ا... حســین نوری همدانــی از مراجع عالیقدر 
جهان تشــیع در دیدار با آیــت ا... علم الهدی، نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه مشــهد، ضمن تأکید بر اهمیت 
جایگاه و مســؤولیت امامت جمعه اظهــار کرد: امروز 
امامت جمعه مسؤولیت بســیار بزرگی است و امامان 
جمعــه باید هم خــود انقابی باشــند و هم جامعه را 

انقابی نگهدارند.
وی افــزود: البتــه معنــای انقابی بــودن یعنی 
دشمن شــناس باشند، ثمرات و برکات انقاب را حفظ 
و بیان کنند، مسائل و مشکات مردم را پیگیری کنند 
و با توجه به اینکه امام جمعه یک واســطه  بین مردم 
و مســووالن است باید مســائل و مشکات مردم را به 

گوش مسؤوالن برساند.
آیت ا... نوری همدانی با اشــاره به اختاف افکنی ها 
و افزایش دشــمنی دشــمنان بیان کرد: امروز دشمن 

دنبال ایجاد اختاف اســت و تمــام توان خود را برای 
براندازی به کار گرفته اما با عنایت خداوند متعال موفق 
نخواهد بود؛ لذا در چنین شرایطی حفظ وحدت حول 

محور ولی فقیه الزم است.
وی ادامه داد: بنده بارها گفتم و باز هم می گویم، 
واقعــا مردم مشــکات فراوانــی دارنــد و مکرر به 
مــا مراجعه می کننــد و ما هم تذکــر می دهیم، اما 
متأســفانه توجه نمی کنند. بارهــا گفته ایم خیلی از 

مســائل هیچ ربطی به تحریم ندارد اگر کمی نظارت 
شــود و واســطه گری ها حذف شود بخشــی از این 

مشکات برطرف خواهد شد.
آیت ا... نوری همدانی گفت: امروز دشمن تمام سعی 
و توان خود را برای برانــدازی نظام به کار گرفته اما با 

عنایت خدا توان این کار را ندارد.
این مرجع تقلید در پایان وظیفه اول همه مسؤوالن 

را حل مشکات مردم دانست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد

درآمدهای نجومی بادآورده مشمول ماليات می شوند
همکاری وزارت اقتصاد با مجلس برای اخذ مالیات از عواید سرمایه

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، گفــت: درآمدهای نجومــی بادآورده 
براســاس الیحه ماليات بر درآمــد فعاليت های 

اختال زا مشمول پرداخت ماليات می شوند.
فرهاد دژپسند با اشاره به مطرح بودن طرح مالیات 
بر عایدی ســرمایه در کمیسیون اقتصادی، گفت: مقرر 
شده وزارت امور اقتصادی و دارایی نظرات تکمیلی خود 
دربــاره این طرح را به نماینــدگان ارائه دهد، اما بحث 
دیگر موضوع مالیات بر عملکرد و مالیات مستقیم است 
که در این راستا قرار شده که در این حوزه تجدید نظر 

صورت گرفته و برخی از معافیت ها اصاح شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه شــاید در 
برهه ای از تاریخ اعمال برخی از معافیت ها ضروری بود، 
افزود: در حال حاضــر برخی از این معافیت ها ضرورت 
خود را از دســت داده که باید اصاح شود، اما در برخی 
دیگــر از بخش ها باید قانونی هماننــد مالیات بر عواید 
ســرمایه یا مالیات بر فعالیت های اختال زا وضع شود؛ 
بنابرایــن وزارت امــور اقتصادی و دارایــی از دو طرف 

پایه های مالیاتی را اصاح و افزایش می دهد.
* ماليات بر ســکه بر اســاس قانون دریافت 

می شود
وی با اشــاره به اینکه در بحــث مالیات تأکید بنده 
این اســت که از ورود به مصادیق خودداری کنم، ادامه 
داد: ورود به مصادیق آثار خوبی در اقتصاد ندارد؛ چراکه 
ممکن است وزارت اقتصاد پیشنهادی را مطرح کند که 
در دولت و مجلس تغییر کند که بر این اساس از زمان 
پیشــنهاد تا تصویب یک دوره زمانی طول می کشد، لذا 
دلیلی ندارد در این دوره زمانی اختال یا نااطمینانی در 
اقتصاد کشور ایجاد شود، اما آنچه که مسلم است عزم و 

اراده جدی برای سامان دادن بحث مالیات وجود دارد.
دیوان عدالت اداری می تواند بررســی خود را درباره 
مالیات بر ســکه انجام دهد؛ چرا که بخشــی از مجرای 
قانونی اســت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در برابر 
قانون تســلیم اســت، اما آنچه که در حال حاضر وزارت 
امور اقتصادی و دارایی انجام می دهد بر اســاس تکالیف 
قانونی اســت. دژپسند با بیان اینکه مالیات بر عملکرد از 

گذشته اخذ می شده است، تأکید کرد: قانون به ما اجازه 
داده اســت که 5 تا 10 سال به گذشــته رجوع کرده و 
پرونده ها را بررســی کنیم که بر این اساس همکاران ما 
مالیات بر سکه را بر اساس قانون دریافت کرده و با استناد 
تکالیف قانونی مالیــات اخذ می کنند و نمی توانند بدون 

قانون مالیات اخذ کنند.
* وضع یا معافيت ماليات با مجلس است

وی افزود: یکی از مواردی که در قانون اساسی ذکر و 
تصریح شده که وضع و معافیت آن باید با مصوبه مجلس 
انجام شود موضوع مالیات است، یعنی اگر وزارت اقتصاد 
بخواهــد مالیات وضع کرده و یا معافیت ایجاد کند باید 
بر مبنای قانون باشد و در این زمینه دولت هیچ اختیار 

خاصی ندارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، درباره شکایت برخی 
افرادی که ســکه پیش خرید کرده اند به دیوان عدالت 
اداری مبنی بر اینکه چرا باید پس از دو ســال مالیات 
پرداخت کنند، در حالی که در قرارداد اخذ مالیات ذکر 
نشــده اســت، ادامه داد: دیوان عدالت اداری می تواند 
بررســی خود را درباره مالیات بر سکه انجام دهد، چرا 
که بخشی از مجرای قانونی است و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نیز در برابر قانون تسلیم است، اما آنچه که در 
حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می دهد 

بر اساس تکالیف قانونی است.
* ساز و کار اخذ ماليات بر درآمد فعاليت های 

اختال زا تنظيم شده است
وی بــا بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
حال تدوین الیحه مالیات بردرآمد فعالیت های اختال زا 
است، تصریح کرد: منظور از فعالیت های اختال زا این 
اســت که در برهه ای از زمان بخشی از نقدینگی برای 
خرید کاالیی کوچ و تقاضای مصنوعی ایجاد می کند و 
بازار آن کاال نیز دچار اختال می شــود که این موضوع 
طبیعی نیست و درآمدهای بادآورده ایجاد می کند، لذا 

این درآمدها نیز مشمول مالیات می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه هدف 
اصلی الیحه این بوده کــه درآمدهای نجومی بادآورده 
که از طریق این نوع فعالیت ایجاد شده مشمول مالیات 

شوند و از این نوع فعالیت ها جلوگیری شود، گفت: ساز 
و کار اخــذ مالیات بر درآمــد فعالیت های اختال زا در 
الیحه تنظیم شده است و این الیحه باید ابتدا در دولت 
بررسی و سپس به مجلس ارسال شود، البته ما به دنبال 
این هســتیم که ابتدا دســتگاه های اجرایی در این باره 
مشارکت کرده و نظر بدهند و سپس در دولت تصویب 

شده و به مجلس ارسال شود.

گلوله باران مقرهای تروریست ها
در مرزهای اقلیم کردستان عراق توسط سپاه

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: روابط عمومی 
نيروی زمينی ســپاه در اطاعيه ای از گلوله باران 
مقرهای تروریست ها در حاشــيه مرزهای اقليم 
کردســتان عراق با ایران و هاکت و زخمی شدن 

شمار زیادی از تروریست ها خبر داد.
در پی تحرکات اخیر تروریســت های تحت حمایت 
استکبار جهانی در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور 
ضــد امنیت و آرامش ملت ایــران، روابط عمومی نیروی 

زمینی سپاه اطاعیه ای صادر کرد.
در این اطاعیه آمده اســت: در پی اقدام تروریستی 
روزهای اخیر گروهک هــای ضدانقاب و تحت حمایت 
استکبار جهانی در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور و 
به شهادت رساندن شهید سرافراز و دالور "حاصل احمدی 
"و دو نفر از پاســداران غیور اسام و تاش مذبوحانه در 
برهم زدن امنیت استان های آذربایجان غربی و کردستان، 
نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقاب اسامی در ادامه 
هشــدارهای قبلی کشــورمان به اقلیم کردستان عراق 
مبنی بر جلوگیری از اســتفاده گروهک های تروریستی 
از مناطق حاشــیه مرزهای مشترک با جمهوری اسامی 
ایران برای فعال کردن مقرها برای آموزش، سازماندهی و 
گسیل تیم های تروریستی در نفوذ از مرز و انجام اقدامات 
تروریستی و ضد امنیتی در میهن اسامی ما و بی توجهی 
و مسامحه در این خصوص، از روز چهارشنبه )19 تیرماه( 
مقرهــای فعال و محل اســتقرار و آموزش گروهک های 

تروریستی ضدانقاب در این مناطق را هدف قرار داد.
در این عملیات که توسط واحدهای موشکی، پهپادی 

و توپخانه نیروی زمینی ســپاه انجام پذیرفت، مراکز فعال 
تروریست ها هدف قرار گرفت و عاوه بر انهدام آنها، شمار 
زیادی از عناصر تروریســتی به هاکت رسیده یا زخمی 
شده اند که اطاعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی ملت شریف 
ایران رســانده خواهد شد. در اطاعیه نیروی زمینی سپاه 
تصریح شــده است: با اشــراف اطاعاتی و شناخت دقیق 
یگان های اطاعاتی و عملیاتی از نقاط و محل های استقرار 
تروریست های مزدور، اهداف موردنظر به دقت مورد اصابت 
قرار گرفته و مراحل عملیات نیز تصویربرداری و مستندسازی 
شده است. این اطاعیه در پایان با پرده برداشتن از تاش 
تروریست ها در استفاده ار روستاییان به عنوان سپر انسانی 
و درخواست مجدد از مردم شریف کردستان عراق مبنی بر 
فاصله گرفتن از محل های استقرار گروهک های تروریستی 
و طرد آنان تأکید کرده است: همانگونه که بارها تصریح شده 
اســت، امنیت ملی و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران به 
ویژه مردم عزیز و غیور استان های مرزی خط قرمز نیروهای 
مسلح کشور به ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب 
اســامی بوده و در این خصوص هیچ ماحظه و مرزی را 
نمی شناسد و تروریســت ها را در هر سوراخی که خزیده 
باشند به ســزای اعمال ننگین و جنایتکارانه شان خواهند 
رساند، همچنین از اقلیم کردستان عراق انتظار می رود با 
جدی گرفتن هشدارها و تذکرات جمهوری اسامی ایران، 
بیش از این اجازه ندهد ســرزمین خود به پناهگاه و محل 
آموزش، تربیت و ســازماندهی تروریست ها برای ارتکاب 
جنایات تروریســتی و به مخاطره انداختن امنیت پایدار 

کشورمان تبدیل شود.

ایران و جهان

شغل 2 ميليون و 437 هزار نفر ایرانی ناقص است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: بر اساس نتایج 
طرح آمارگيری نيــروی کار در بهار 98، تعداد 
اشــتغال ناقص در این فصل حدود دو ميليون و 

436 هزار و 615 نفر است.
بر اســاس این گزارش، 10 درصد جمعیت شاغل 
دارای اشــتغال ناقــص بوده اند، این شــاخص در بین 
مردان بیشــتر از زنان و در نقاط روســتایی بیشتر از 
نقاط شهری بوده است. سهم اشــتغال ناقص در بهار 
1398 نســبت به فصل مشــابه ســال قبل دو درصد 

کاهش یافته است.
افراد دارای اشــتغال ناقص شــامل تمام شاغانی 
اســت که در هفته مرجع حاضر در ســر کار یا غایب 
موقت از محــل کار بوده و به دالیــل اقتصادی نظیر 

رکود کاری، پیدا نکردن کار، ساعت کاری بیشتر، قرار 
داشــتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت کار 
کرده انــد، خواهان و آماده برای انجــام کار اضافی در 

هفته مرجع بوده اند.
بررسی اشــتغال بخش های عمده فعالیت اقتصادی 
نشــان می دهد که بخش خدمات با 49.6 بیشــترین 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب 
بعدی بخش های صنعت با 31.5 و کشاورزی با 18.9 
درصد قرار دارد. سهم شاغان بخش کشاورزی در بهار 
1398 نسبت به فصل مشــابه سال قبل دو درصد به 
بخش صنعت سه درصد افزایش داشته است. در حالی 
که از ســهم شاغان بخش خدمات پنج درصد کاسته 

شده است.

بررســی نرخ بیکاری جمعیت 10 ســاله و بیشتر 
نشان می دهد که 10.8 درصد از جمعیت فعال بیکار 
بوده اند، همچنین بر اساس فاصله اطمینان 95 درصد 
نرخ بیکاری کل کشــور بین 10.4 درصد تا در 11.3 
درصــد با نقطه مرکزی 10.8 درصد به دســت آمده 

است.
بدین معنی که ایــن فاصله با اطمینان 95 درصد 
مقدار واقعی نرخ بیکاری را در بر می گیرد. بر اســاس 
این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و 
در نقاط شــهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده 
اســت. بررســی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور 
نشان می دهد که شاخص نســبت به فصل مشابه در 

سال 1397 حدود 1.3 درصد کاهش داشته است.
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خبــر

تشدید برخورد با 
موتورسواران متخلف در همدان

رئیس عملیــات پلیس راهنمایــی و رانندگی 
اســتان همدان اظهار کرد: طبق مــاده 20 قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی، حرکت در پیاده رو یا 
در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای 
ناهنجار و حمل بار غیرمتعارف مشــمول مجازات 

می شود.
سرگرد سید جواد حسینی اضافه کرد: همچنین 
در صــورت اجرای حرکت های نمایشــی مارپیچ، 
تک چرخ، حمل یدک، اســتفاده نکــردن از کاه 
ایمنی، مأموران موظف هستند ضمن صدور قبض 
جریمه برای توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت 

یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
وی بیان کرد: روزانه 40 دســتگاه و در مجموع 
ســه هزار و 600 دســتگاه موتورسیکلت متخلف 
در سه ماهه نخست امســال توسط عوامل پلیس 
راهنمایی و رانندگی توقیف و راهی پارکینگ شده 

است.
رئیس عملیــات پلیس راهنمایــی و رانندگی 
استان همدان علت تشدید برخورد با موتورسواران 
متخلف را افزایش آمار سوانح در ماه های گرم سال 
به علت رواج استفاده از این وسیله نقلیه سبک به 

خاطر سهولت تردد دانست.
سرگرد حسینی گفت: موتور سیکلت ها در بروز 
40 درصد ســوانح درون شــهری این استان نقش 
دارند همچنین در ســه ماهه امســال 45 درصد 
متوفیان سوانح رانندگی درون شهری استان مربوط 

به موتورسواران بوده است.
وی افزود: موتورسواران از نظر آمار متوفیان پس 
از عابران پیاده در جایگاه دوم قرار دارند اما از حیث 
شــمار مجروحان رتبه اول را در استان همدان به 

خود اختصاص دادند.
رئیس عملیــات پلیس راهنمایــی و رانندگی 
اســتان همدان بیان کرد: 75 درصد موتورسواران 
متوفی یا مجروح بین 18 تا 30 ســال سن دارند؛ 
چرا که به علت هیجانات جوانی رغبتی به استفاده 

از تجهیزات ایمنی از جمله کاه ایمنی ندارند.
ســرگرد حســینی با بیــان اینکه بخشــی از 
موتورسواران متخلف گواهینامه ندارند، تأکید کرد: 
بر اســاس ماده 718 قانون مجازات اسامی، تردد 
بدون داشــتن گواهینامه مشمول مجازات سنگین 

می شود.

بازداشت فروشندگان یوروهای 
جعلی در همدان

دو مرد جوان هنگام فروش یوروهای جعلی در 
یک صرافی و تبدیل آن به ریال توســط مأموران 

110 شهر همدان بازداشت شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان بیان کرد: 
پس از تماس متصدیان یکی از صرافی ها و گزارش 
فروش ارز جعلی تیمی از مأموران مرکز فوریت های 

پلیسی 110 در محل حضور یافتند.
سرهنگ جمشــید باقری افزود: پس از بررسی 
مقدماتی مشخص شــد دو مرد جوان قصد فروش 
19 قطعه اســکناس 500 یورویی و تبدیل آن به 
ریال را داشتند که متصدی صرافی به آنها مشکوک 

شده و موضوع را به پلیس اطاع می دهد.
وی اضافه کرد: در بررســی های بعدی مشخص 
شــد که تمامی 9 هزار و 500 یــورو تقلبی بوده؛ 
بنابراین متهمان بازداشت و به مقر انتظامی منتقل 

شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان اظهار کرد: 
این دو متهم پس از تشکیل پرونده برای تحقیقات 
تکمیلی با دســتور مقام قضایی بــه دایره جعل و 
کاهبرداری پلیس آگاهی اســتان همدان تحویل 

داده شدند.

دستگیری 4 کالهبردار اینترنتی 
در مالیر

فرمانده انتظامی شهرســتان مایر از دستگیری 
چهار کاهبردار اینترنتی در این شهرستان خبر داد.

محمدباقر سلگی افزود: در پی دریافت شکایت 
یکی از شــهروندان مایری مبنی بر برداشت غیر 
مجاز اینترنتــی در دو مرحله به مبلغ 69 میلیون 
ریال از حســابش، بررســی موضوع در دستور کار 

پلیس فتای شهرستان مایر قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مشــخص شد فرد یا افرادی با 
روش های تبلیغاتی نظیر خرید بازی، همسریابی و 
طلســم و جادو اقدام به ایجــاد درگاه جعلی کرده 
و با ذخیره ســازی اطاعات سوژه های خود نسبت 
به خالی کردن وجــوه موجود در کارت های بانکی 

کاربران اقدام می کنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مایر ادامه داد: 
افــرادی به غیــر از متهم اصلــی در این عمل 
مجرمانــه بــا عناوینی از قبیــل مالخر، تحویل 
گیرنــده اجناس خریداری شــده و تبلیغ کننده 

بودند. نیز دخیل 
وی خاطرنشان کرد: در نهایت با تاش مأموران، 
متهــم اصلــی و دو همدســت متهــم در یکی از 
اســتان های غربی با همکاری پلیس فتا دســتگیر 
شــدند و متهم چهارم نیز در تهران شناسایی و در 

یک عملیات ضربتی دستگیر شد.
وی بــا بیان اینکه تاکنــون یک میلیارد و 200 
میلیون ریال از کاهبرداری های اینترنتی توســط 
این افراد از کاربران کشف شده است، یادآور شد: در 
بررســی تجهیزات رایانه ای متهمان دستگیر شده، 
اطاعات حدود 500 کارت بانکی مختلف کشــف 
و مراتب همچنان تحت پیگیری پلیس و دســتگاه 

قضائی است.

خبــر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان:

ایجاد ارزش افزوده برای 
واحدهای سیلیس کوبی 
ازندریان ضروی است

هگمتانه، گروه شهرستان: رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: 
به دنبال ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای 
به  البته  که  هستيم  ازندریان  سيليس کوبی 

همکاری فعاالن این عرصه نياز دارد.
حمیدرضا متین با بیان اینکه طرح قرارگیری 
هر 10 تا 15 معدن غیرفعال که نیاز به واحدهای 
فرآوری برای راه اندازی مجدد دارند، از امسال آغاز 
شده اســت، اظهار کرد: همدان به عنوان آزمونه 
انتخاب نشــده اســت؛ چراکه 140 واحد معدنی 
استان همدان دانه بندی شن و ماسه است که در 

عمل صنایع تبدیلی آنها وجود دارد.
وی افزود: البته استان در نظر دارد تا واحدهای 
چون فرآوری ســیلیس را در کنار معادن سیلیس 

استان مستقر کند تا فروسیلیس تولید شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان تصریح کرد: به دنبال ایجاد ارزش افزوده 
برای واحدهای سیلیس کوبی ازندریان هستیم که 

البته به همکاری فعاالن این عرضه نیاز دارد.
وی با اشــاره به اینکه این اقدامات باید توسط 
بخش خصوصی انجام شود و دولت تسهیل گر آن 
باشــد، ادامه داد: در حال حاضر فرآوری سیلیس 
در ازندریــان انجام می شــود امــا ارزش افزوده 
مناســبی به دنبال ندارد و در حد دانه بندی است 

که باید ارتقا یابد.
متین بــا بیان اینکــه دانه بندی های ازندریان 
مورد نیاز واحدهای تولید کاشــی در استان های 
یزد، مرکزی و کرمان اســت، خاطرنشــان کرد: 
چهار شــرکت بزرگ تولید کاشی مواد اولیه خود 
را از اســتان همدان تهیه می کنند که صد درصد 

محصوالت خود را صادر می کنند.

فرمانده سپاه ناحیه کبودراهنگ:

اجرای70 طرح محرومیت زدایی 
در کبودراهنگ

سپاه  فرمانده  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
ناحيه کبودراهنــگ گفت: بيش از 70 طرح 
محروميت زدایی به همت ســپاه و بسيج در 

این شهرستان اجرا می شود.
سرهنگ پاسدار محمود بداغی اظهار کرد: سپاه 
استان همدان، اجرای هزار طرح محرومیت زدایی 
را در دســتور کار قرار داده کــه از این تعداد 70 

مورد سهم ناحیه کبودراهنگ است.
وی افزود: از مهم ترین این طرح ها می توان به 
ساخت منزل مســکونی برای محرومان، تعمیر و 
بارندگی های  در  آســیب دیده  مرمت خانه هــای 
ابتدای سال، دیوارکشی پنج خانه بهداشت، حفر 
کانال هدایت آب، کمک به ســاخت دو مدرسه و 
ساخت ســرویس بهداشتی در مدارس اشاره کرد 

که تعدادی از آن ها انجام  شده است.
بداغی بیان کــرد: از ابتدای امســال تاکنون 
30 گــروه جهادی به مناطق محروم شهرســتان 
اعزام شدند و چهار واحد مسکونی هم برای افراد 

زیرپوشش کمیته امداد ساخته شده است.
وی گفت: سپاه ناحیه کبودراهنگ در حوادث 
سیاب ابتدای سال هم مقدار زیادی کمک نقدی 
و غیــر نقدی را جمــع آوری و به همــراه نیروی 

انسانی به مناطق سیل زده ارسال کرد.
فرمانــده ســپاه ناحیــه کبودراهنــگ گفت: 
به منظور حمایت از قشر محروم و کمک به عرصه 
تولید هم امســال هم به کمک بسیج مهندسین، 
مهندس کشاورزی به مزارع کشاورزی اعزام شده 
تا با راهنمایی کشــاورزان بــه بهبود محصوالت 

کشاورزی کمک کنند.
بداغی بیان کرد: برگزاری کاس های آموزشی 
در روستاها، ساخت چهار واحد مسکن مددجویی، 
حضــور در قرارگاه پیشــرفت و آبادانی، برگزاری 
کاس های آموزشــی در روســتاها و اهدای سبد 
غذایی به محرومان از دیگر اقدامات ســپاه ناحیه 

کبودراهنگ برای محرومیت زدایی بوده است.
وی از پرداخت تســهیات اقتصــاد مقاومتی 
برای کارآفرینی هم خبر داد و افزود: امســال به 
دلیل کمبود اعتبار نتوانستیم حمایت چندانی از 
متقاضیان داشــته باشــیم، اما سال گذشته 250 
میلیون تومان تســهیات برای 20 طرح پرداخت 
شده که اشــتغال زایی تعدادی را به دنبال داشته 

است.

راه روستایی نهاوند - دهفول با 1/4 میلیارد تومان اعتبار آسفالت می شود
هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
نهاوند در مجلس شورای از آسفالت راه روستایی 
محور نهاوند-دهفول با 1.4 ميليارد تومان اعتبار 

خبر داد.
حســن بهرام نیا در حاشیه کلنگ زنی پروژه اصاح 
و ساماندهی راه روســتایی دهفول-نهاوند عنوان کرد: 
طی ســال گذشته مجوز احداث، اصاح و بهسازی 76 
کیلومتر از راه های روستایی شهرستان نهاوند از جمله 
محور نهاوند - گیان به طول 18 کیلومتر و ســه راهی 
دهفول- برزول به فارســبان به طول 19 کیلومتر اخذ 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه پروژه راه روستایی سه راهی 
دهفول-برزول به فارســبان در حــال حاضر در مرحله 
انتخــاب پیمانکار اســت، گفت: مابقــی پروژه های راه 

روستایی نیز در حال اجراست.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســامی 
با اشــاره به بهره مندی جمعیت 20 هزار نفری از این 
جاده، گفت: آســفالت این جاده موجب کوتاه شــدن 
ســهولت در جابه جایی محصوالت تولیدی کشاورزان به شــهر نهاوند، افزایش درآمد کشاورزان و همچنین مســیر تردد اهالی این روستا و روســتاهای همجوار 

حاشــیه این جاده و کاهش حوادث جاده ای در محور 
نهاوند- فیروزان می شود.

وی افــزود: بــا پیگیری های صــورت گرفته 750 
میلیون تومان اعتبار برای اصاح، تعریض و زیرسازی 
این مســیر تعیین شــده که بــا قیر و آســفالت آن 
پیش بینی می شــود تــا یک میلیــارد و 400 میلیون 

تومان هزینه شود.
بهرام نیا با بیان اینکه این محور تا شــش ماه آینده 
ساماندهی خواهد شــد، گفت: در بحث ایجاد خدمات 
در روســتا نیز سال گذشــته مبلغ دو میلیارد تومان 
اختصاص یافت و شــبکه آبرســانی روستا نیز تعویض 

شد.
وی با اشاره به اینکه 11.8 کیلومتر از نهر راج نیازمند 
ساماندهی است، گفت: این موضوع در کمیته برنامه ریزی 

شهرستان مطرح خواهد شد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســامی 
افزود: روستای دهفول دارای 150 منبت کار است که در 
این حوزه فعالیت دارند و طی سال گذشته خوشه مبل 

منبت برای حمایت از این افراد تشکیل شد.

دادستان نهاوند خبر داد

خلع ید 68 هکتار از اراضی ملی در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرستان: دادستان عمومی و 
انقاب نهاوند از خلع ید 68 هکتار از اراضی ملی 
نهاوند توســط کميته صيانت از اراضی ملی این 

شهرستان خبر داد.
سید هادی مصطفوی از تصویب تشکیل دبیرخانه 
کمیته فنی نظارت بر ســاخت و ســازها در ســازمان 
نظام مهندســی در جلســه صیانت از اراضی ملی این 

شهرستان خبر داد.
وی گفــت: جلوگیــری از ســاخت و ســازهای 
غیرمجــاز قبل از ارجاع به کمیســیون ماده 100 و 

محاکم قضائی توســط شهرداری، جهاد کشاورزی و 
اداره راه و شهرســازی از دیگر اقدامات انجام شــده 

بوده است.
دادســتان عمومی و انقاب نهاوند افزود: در ســال 
جاری 68 هکتار از اراضی ملی توسط کمیته صیانت از 

اراضی ملی خلع ید شده است.
وی گفت: مسؤولیت اولیه در صورت وقوع تخلفات 
پیرامون ســاخت و ســازهای غیرمجاز یــا تصرفات 
غیرقانونــی نیز بر عهده رؤســای ارگان هــای ذیربط 

خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی فامنین خبر داد

مبارزه با پوره "سن" در 20 هزار هکتار از اراضی فامنين
جهاد  مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
کشاورزی شهرســتان فامنين از مبارزه با پوره 
سن در 20 هزار هکتار از اراضی این شهرستان 

خبر داد.
جعفر کاویانی دلشاد گفت: سطح زیر کشت غات 
آبی و دیم شهرســتان فامنین در سال زراعی 97-98، 
46 هزار و 700 هکتار بوده که از این میزان ســطحی 

افــزون بر 21 هزار و 517 هکتــار از اراضی علیه آفت 
ســن غات در مرحله ســن مادر و پوره ســن غات 
سمپاشی شد. وی تصریح کرد: از این میزان سطح دو 
هزار و 494 هکتار از اراضی غات در مرحله سن مادر 
و 19هزار و 423 هکتار از اراضی غات در مرحله پوره 

سن غات سمپاشی شد.
مدیرجهادکشــاورزی شهرســتان فامنین در ادامه 

افزود: در عملیات مبارزه با این آفت شــش کارشناس 
طرح پهنه بندی و پنج کارشناس طرح بسیج همگام با 
کشــاورز پایش مزارع و اعام زمان دقیق مبارزه با این 

آفت را بر عهده داشتند.
وی با بیان اینکه مبارزه با آفات زراعی از جمله سن 
غات بر کمیت و کیفیت محصول تولیدی اثر مستقیم 
دارد، افزود: عدم رعایت زمان مناســب برای مبارزه با 

این آفت یا بی توجهی به مبارزه با آن می تواند خسارات 
زیادی به محصول وارد کند.

کاویانی دلشــاد عنوان کرد: از 19هــزار تن گندم 
خریداری شــده توســط شــش مرکز خرید ســطح 
شهرستان در سال زراعی گذشته 76.99 درصد زیر دو 
درصد ســن زدگی و 26 درصد دارای بیش از دو درصد 

سن زدگی بود.

اهمیت آبخیزداری در کنترل سیالب

آبخیزداری یعنی هنر استفاده بهینه از مایع حیاتی آب و خاک
هگمتانه، گــروه رویداد: با به کارگيری صحيح 
از علم آبخيزداری می توان خسارت های ناشی از 

سيل را به حداقل رساند.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطاع رســانی 
اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان، 
بارش های سیل آســا و وقوع سیل در برخی استانهای 
کشــور در فروردین امســال موجب خسارت های چند 
میلیارد دالری به ســاختمان ها، تاسیسات زیرساختی، 
باغ ها و مزارع کشاورزی شد؛ خسارت هایی که می توان 
با اســتفاده از طرح های آبخیــزداری آنها را تا حد قابل 

قبولی کاهش داد.
رحمانــی فضلــی، وزیر کشــور در مــورد میزان 
خسارت های ســیل فروردین امسال گفت: خسارتهای 
ســیل در اســتانهای گلســتان، مازندران، لرستان و 
خوزســتان و برخی اســتانهای دیگر در مجموع بیش 
از 35 هزار میلیارد تومان برآورد شــد و در این سیل 
در 25 اســتان بــه بیش از چهار هزار و 400 روســتا 

خسارت وارد شد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشــاورزی هم در برآورد 
میزان خســارت به بخش کشــاورزی گفــت: 13 هزار 

میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شد.
اگر درصد کمی از این بودجه های بازســازی صرف 
گسترش آب بندها و سیل بندها و طرح های آبخیزداری 
می شــد تا حدود زیادی میزان خســارت ها را کاهش 
می داد. بر اساس آمار در کل کشور 125 میلیون هکتار 
از اراضی کشــور تحت فرسایش خاک قرار دارد که باید 

برای آن تدبیری اندیشیده شود.
هوشــنگ جــزی، مدیــرکل دفتر آبخیــزداری و 
حفاظت خاک ســازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری 
کشــور می گوید: در 26 میلیون هکتار از اراضی کشور 
طرح مطالعه آبخیزداری در دســت اجراست که از این 
میزان حدود 11 میلیون هکتار طرح آبخیزداری اجرا 

شده است.
محمدمهــدی آرتیمانی، معاون آبخیــزداری منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان همــدان در این رابطه 
می گوید: ایجاد سیل بندها در مسیر آب راه ها می تواند 
30 تا 50 درصد از خسارت های ویرانگر سیل جلوگیری 

کند و در کنترل و مهار سیاب بسیار مؤثر است.
آرتیمانــی در این زمینه می گوید: جمع شــدن آب 
پشت ســیل بندها مانع از فرســایش خاک و افزایش 
پوشــش گیاهی در منطقه می شود، این در حالی است 
که نبود آب در بسیاری از مناطق موجب فرسایش خاک 
می شود که اگر بتوانیم آب را جمع آوری کنیم می توانیم 
هم از فرســایش خاک جلوگیری کنیــم و هم موجب 

افزایش پوشش گیاهی شویم.
معــاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی اســتان 
همدان با بیان آمــاری در مورد تعداد طرح آبخیزداری 
که در اســتان اجرا شده، بیان می کند: تا پایان سال نود 
و هفت، 23 هزار عدد ســازه کنترل آب و رسوب از یک 
تا 15 متر در وســعت 300 هزار هکتار از منابع طبیعی 

استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه از حدود دو میلیون هکتار وســعت 
منابع طبیعی اســتان، حدود 690 هزار هکتار مطالعه 
طرح آبخیزداری انجام شــده اســت، می افزاید: از این 
میزان تاکنون معــادل 15 درصد کار آبخیزداری انجام 

شده است.
این کارشــناس منابع طبیعی انجام کار بیشــتر در 
حــوزه آبخیــزداری را منوط به تأمین اعتبار مناســب 

می داند.
* اســتفاده از آب بندهــا بــرای زمين های 

کشاورزی
یکی دیگر از اهدافی که سیل بندها دنبال می کنند 
کنتــرل آب و در اختیار گرفتن آب برای اســتفاده در 

زمین های کشاورزی است.
از آبی که پشــت ســیل بندها ذخیره می شود برای 

سیراب کردن زمینهای کشاورزی استفاده می شود.
آرتیمانی می گوید: در بارش های سیل آســای 11 و 
12 فروردین، ســیل بندهای استان حدود سه میلیون 
مترمکعــب آب را کنترل و مهــار کردند که در صورت 
جاری شدن می توانســتند آثار تخریبی زیادی بر جای 
بگذارند که نه تنهــا این اتفاق نیفتاد بلکه از این حجم 
آبی که ذخیره شد می توان در کشاورزی و سایر مصارف 
دامداری و تغذیه چاه هــا و قنات ها و منابع زیر زمینی 

بهره برد.
بر اســاس آمار در کل کشور 125 میلیون هکتار از 
اراضی کشــور تحت فرســایش خاک قرار دارد که باید 

برای آن تدبیری اندیشیده شود.
* کنترل فرســایش خاک و افزایش پوشش 

گياهی
آب مایع حیات بخش زمین و خاک و رشــد گیاهان 
اســت؛ آبی که پشــت ســیل بندها و آب بندها جمع 
می شود به علت رطوبتی که ایجاد می کند مانع از خشک 
شــدن زمین و خاک و فرسایش آن و همچنین موجب 

افزایش پوشش گیاهی می شود.
آرتیمانی، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان همدان ادامه می دهد: جمع شدن 
آب پشت ســیل بندها مانع از فرسایش خاک و افزایش 

پوشــش گیاهی در منطقه می شود، این در حالی است 
که نبود آب در بسیاری از مناطق موجب فرسایش خاک 
می شود که اگر بتوانیم آب را جمع آوری کنیم می توانیم 
هم از فرســایش خاک جلوگیری کنیــم و هم موجب 

افزایش پوشش گیاهی شویم.
اســتان همدان در فروردین بعد از اســتان لرستان 
دومین اســتان پر بارش کشور بود و میزان بارش ثبت 
شــده در آن مدت حدود 130 میلی متر بارش بود که 
با این وجود میزان خســارت های ناشی از بارش و سیل 
بسیار کمتر از اســتانهای دیگر درگیر در سیل بود که 
به اعتقاد کارشناسان یکی از علل آن وجود آب بندها و 
سیل بندها در نقاط مختلف بویژه در مسیر رودخانه ها 
بود. با استفاده از عملیات آبخیزداری می توان به اهداف 
مهمــی از جمله جلوگیری از وقوع ســیل های ویرانگر 

دست یافت.
* با اســتفاده از آبخيزداری می توان مانع از 

وقوع سيل های ویرانگر و مخرب شد
کارشــناس آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان همدان در این رابطه می گوید: وقتی 
آب با ســرعت در بســتر رود جاری می شود خاک را با 
خودش جابه جا می کند که با آبخیزداری می توان آب را 

مهار کرد و از آن به نحو مطلوب استفاده کرد.
مهندس محمدعلی قانعی می افزاید: در واقع با ایجاد 
ســیل بندها در حرکت آبها تأخیر ایجاد می شــود و از 

اتصال آب ها به همدیگر جلوگیری می کنیم.
زارعــی یکی از کشــاورزان روســتای "طاهرلو" از 
توابع کبودراهنگ در مورد ســیل بندی که در ورودی 
روستایش ایجاد شده، می گوید: اگر این سیل بند نبود 
با بارش های سیل آســایی که فروردین امسال روی داد 
آب، روســتای ما را با خود می بــرد. آقای محبی یکی 
از کشاورزان روســتای "داس قلعه" از توابع شهرستان 
کبودراهنگ هم در مورد استفاده از آب این سیل بندها 
می گوید: از آبی که پشــت این آب بندها جمع می شود 
در طول سال برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده 

می کنیم.
* آب  بندها، آبشخوری برای دام ها

از آب هایی که پشــت این سیل بندها جمع می شود 
می توان برای آب دادن به احشام دامداران هم استفاده 
کرد. بســیاری از دامداران وقتی دام های خود را به چرا 
می برند در کنار این سیل بندها دام های خود را سیراب 
می کنند و در فصل چیدن پشم های گوسفندان، آنها را 

در این آب ها شستشو می دهند.
آقای جعفری یکی از اهالی روســتای "حصار گوجه 
باغی" از توابع کبودراهنگ در این باره می گوید: پس از 
هر بار چرا، گوسفندان را برای دادن آب به اینجا می آورم 
و آنها را سیراب می کنم. او می افزاید: هنگام پشم چینی 
هم گوسفندان را در این آب بندها شستشو می دهیم که 

کار ما را خیلی راحت می کند.
* تغذیه سفره های زیر زمينی

متأسفانه در سالیان گذشته بنا را بر برداشت بی رویه 
از سفره های زیر زمینی گذاشته ایم؛ به طوری که میزان 
ورودی این ســفره ها هیچگونه تناسبی با خروجی آنها 
ندارد. از آنجایی که کشــور ما در منطقه گرم و خشک 
قرار گرفته است و در بلندمدت شاهد کم آبی هستیم، 
اندک بارش هایی که در برخی فصول سال اتفاق می افتد 
با بند آوردن آنها پشت سیل بندها و آب بندها می توان 
راکد کرد. راکد شــدن آب پشــت این سازه ها فرصتی 
به تزریق آب به داخل ســفره های زیر زمینی می دهد؛ 
تزریقی که هنگام جریــان آب یا صورت نمی گیرد و یا 

بسیار اندک صورت می گیرد.
* کنترل ریزگردها و گرد و غبار

آبخیزداری می تواند در کنترل گرد و غبار هم نقش 
مهمی ایفا کند. کشــور ما چند سالی است که با پدیده 
گرد و غبار دســت و پنجه نرم می کند. بخشی از گردو 
غبار منشــأ خارجی دارد و بخشــی هم منشأ داخلی. 
بسیاری از کارشناسان خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها 
و کمبود بارندگی و خشــک شــدن زمین های زراعی و 
مراتع را از مهم ترین عوامل ایجاد و حرکت این ریزگردها 
و معلق شدنشان در اثر باد و طوفان می دانند. کنترل و 
ذخیره آب در پشت سیل بندها و آب بندها می تواند تا 
حدودی مانع از خشک شدن زمین و حرکت ریزگردها 

در هوا شود.
* کام آخر

جدای از مواردی که در باال در مورد فواید آبخیزداری 
عنوان شــد می توان به کنترل رسوبات، افزایش سرانه 
فضای سبز و محیط زیســت و کنترل آلودگی هوا هم 
اشاره کرد. در مورد فواید آبخیزداری که از گذشتگان ما 
به ارث رسیده است به نظر می رسد که جای هیچ گونه 

شک و شبهه ای باقی نمی ماند.
نکته مهم البته این اســت که چقدر مورد توجه قرار 
گرفته است. متأسفانه باید بگوییم که این مقوله آنطور 
که باید مورد توجه قرار نگرفته اســت. وقوع سیل های 
سنگین در فروردین امسال و خسارت های زیادی که بر 
جای گذاشت شاید تلنگری باشد که بتوان با هزینه به 
مراتب کمتری از خسارت های زیاد جلوگیری کرد. شاید 
با همین آبخیزداری بتوان قدمــی کوچک اما مؤثر در 

مدیریت بحران ها برداشت.

شهرستان
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 به بهانه روز عفاف و حجاب گزارش می دهد:

ضعف مفرط دستگاه های مسؤول در ترویج حجاب
هگمتانه، گروه خبر همدان - نرگس موذنيان: 
از سال های پس از پيروزی انقاب اسامی تاکنون 
برای ترویج فرهنگ حجــاب و عفاف تاش های 
بســياری شده اما متأســفانه در سال های اخير 
شاهد ضعف های بزرگی در این حوزه بوده ایم که 
ثمره آن فراگير شدن برخی سبک های غير ایرانی 
و غربی به ویژه در ميان نســل جدید اســت. به 
گزارش خبرنگار هگمتانه، مسألة بدحجابی زنان و 
حتی مردان از پدیده های جدید اجتماعی نيست، 
بلکه از دیرباز ایــن عنصر ضد اخاقی در جامعه 
وجود داشته، ولی در ســال های اخير بدحجابی 
ابعاد تازه  سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
به خود گرفته اســت. از این رو سؤالی که مطرح 
می شود این است که چرا علی رغم همه تاش ها، 
ما امروز بــا پدیده بدحجابی و حتی بی حجابی و 
مقاومت هایی در خصوص رعایت حجاب روبه رو 
هستيم؟ ریشه های این پدیده ضد فرهنگی را در 
کجا باید جست و جو کرد؟ چه راهکارهایی برای 

حل معضل بدحجابی در جامعه وجود دارد؟
*زنگنه: بی حجابی یک معضل بســيار بزرگ 

است
معصومه زنگنه مدرس دانشــگاه و فعال فرهنگی در 
گفتگو با خبرنگار هگمتانه در رابطه با فلسفه پوشش در 
دین مبین اسام اظهار کرد: حجاب به معنی خودداری 
از نمایش تفاوت هایی است که بین زن و مرد وجود دارد 
بنابراین رعایت حجاب بین زن و مرد تفاوتی ندارد و هر 
دو طــرف باید تفاوت های جســمانی خود را از یکدیگر 

بپوشانند.
وی با بیان اینکه شــاید تعریف درســت و کاملی از 
حجاب در جامعه ما وجود نداشــته باشد افزود: گاهی 
حجاب صرفاً چــادر درنظر گرفته می شــود و یا صرفاً 
مختــص خانم ها دیده می شــود در صورتی که حجاب 
معنــای دقیق تر و عمیق تــری دارد چرا که ما در اصل 
باید عفاف و حجاب را در کنار یکدیگر داشــته باشــیم 
ضمن اینکه دین اســام، دین کاملی است و همه این 
مسائل را به خوبی تبیین کرده اما متأسفانه ما یا آگاهی 
نداریم و یا متولیانی که آگاهی دارند این مســائل را به 
خوبی تبییــن نکرده اند در اصل باید گفت حجاب ثمره 

عفاف و عفاف ریشه حجاب است.
وی با تأکید بر اینکه در جامعه امروز فلسفه حجاب 
به ویژه برای نســل جوان به درستی تبیین نشده و به 
همین دلیل است که با مقاومت هایی از جانب این قشر 
روبه رو می شویم ادامه داد: علت اینکه امروز بی حجابی 
در جامعه ما تبدیل به یک نابهنجاری فرهنگی شده این 
اســت که ما برای مدت طوالنی از مسأله حجاب غافل 
ماندیــم که البته در این غفلت می توان به دســت های 
پشت پرده و سیاســت های دشمنان هم اشاره کرد که 
با توجه به فرمایشــات رهبر انقاب در قالب جنگ نرم 
نفوذ پیدا کردند و جامعه ما را با مسائل غیرفرهنگی و به 
ویژه اقتصادی به شدت درگیر کردند در صورتی که نگاه 
جامع بــه حوزه های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و... باید همواره سرلوحه کار مسؤوالن 

ما قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: با توجه به اینکه اغلب 

مقوله فرهنگ مغفول واقع می شــود و یا نسبت به آن 
سلیقه ای برخورد می شــود ما با مشکات عدیده ای در 
این حوزه روبه رو می شــویم که بایــد برنامه ریزی های 

دقیق و بلندمدت برای این مسأله درنظر گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه آموزه های دینی و به طور خاص 
مقوله حجــاب قطعاً باید در خانواده بنیاد نهاده شــود 
افــزود: اما اگر خانواده در ایــن زمینه کوتاهی کند و یا 
توانایی این کار را نداشــته باشد این مسؤولیت بر عهده 
مدرسه و نهاد آموزش و پرورش قرار می  گیرد اما سؤالی 
که در اینجا مطرح می شود آن است که معلم ما خود تا 
چه حد نسبت به آموزه های دینی توجیه شده و یا به آن 

معتقد است و توانایی آموزش آن را دارد؟
*گرانی بيش از حد ملزومات حجاب در بازار

وی بــا تأکید بــر آنکه حضور ســالم زن در جامعه 
نیازمند پوشش مناسب است تصریح کرد: اما متأسفانه 
سلیقه خانم های چادری و یا مقید به حداقل های حجاب 
در بازار پوشش داده نمی شود و حجاب مناسب آنها در 
بازار به ســختی یافت می شود از طرف دیگر با توجه به 
گرانی بیش از حد ملزومات حجــاب در بازار می طلبد 
متولیان امر با یک هم اندیشــی، همــکاری و هم دلی 

چاره ای برای این مشکات بیاندیشند.
وی ضمن اشــاره بــه گرانی چــادر و انتقاداتی که 
در رابطــه با عدم توانایی کشــور در تولید پارچه چادر 
مشکی وجود دارد تصریح کرد: با توجه به پیشرفت های 
عظیم کشــور در عرصه های مختلف به نظر می رسد در 

این زمینــه علی رغم کوتاهی هایی کــه صورت گرفته 
سیاســت های ضد اســامی و ضد فرهنگی نیز در کار 
اســت که مانع این کار می شــود. وی افزود: چندسالی 
است طراحان مد و لباس در راستای طراحی لباس های 
ایرانی و اســامی برای زنان اقداماتی انجام داده اند اما 

قیمت این محصوالت به شدت باالست.
وی تشــریح کرد: چادر ملی مــا ایرانی ها که با آن 
در جهان شناخته می شــویم امروز با ورود انواع متنوع 
چادرها به حاشیه رفته اســت ضمن اینکه نسل امروز 
عاوه بر راحتی به دنبال زیبایی و دیده شدن است که با 
این اتفاق حجاب از فلسفه اصلی خود فاصله می گیرد اما 
مطمئن باشید که این اتفاق حاصل سال ها نفوذ و تهاجم 
فرهنگی دشمنان اسام است؛ آنجایی که مانتوهای بلند 
ما به مانتوهای کوتاه تبدیل شــد دکمه ها حذف شــد 
آســتین ها کوتاه شــد بنابراین این موضوع یک معضل 
بســیار بزرگ اســت که اگر چاره ای برای آن اندیشیده 

نشود باید پاسخ گوی نسل آینده خود باشیم.
وی اظهار کرد: جامعه زنان باید به طور ویژه در این 

زمینه ورود پیدا کند چرا کــه افراد فرهیخته و خوش 
فکر بســیاری در این جامعه وجود دارند که می توانند 
با هم افزایی و هم فکری، حجــاب این میراث تاریخی 

ما را حفظ کنند.
وی با انتقاد از اینکه به مقوله امر به معروف و نهی از 
منکر در جامعه به خوبی پرداخته نمی شود؛ بر ضرورت 
قاطعیت توأم با احترام تأکید کرد و ادامه داد: اگر وظیفه 
تذکر لســانی را همه انجام دهیم و تصور نکنیم که این 
امر صرفا وظیفه پدر و مادر و یا نهادهای متولی اســت 
قطعا راهگشا خواهد بود ضمن اینکه مسأله حجاب نباید 
مقطعی و مختص به هفته عفاف و حجاب باشد بلکه باید 

یک امر مستمرباشد.
زنگنه با بیان اینکه نســل امروز ما با دالیل عقلی و 
محکمه پسند قانع می شود چرا که جوان امروز به دنبال 
چرایی هاســت و دالیل علمی را قطعاً می پذیرد افزود: 
تعدادی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل در 
ســال 94 در رابطه با مقوله حجاب و عفاف پژوهشی را 
انجام دادند که نتیجه آن در قالب یک کتاب با عنوان " 
تأثیر حجاب و عفاف از دیدگاه عصب شناسی بر عملکرد 
مغز " منتشر شد و محققان در این مجموعه تأثیر عفاف 
و حجاب در سامت روانی فرد و جامعه را از منظر علمی 
اثبات کردند که توصیه می شود عاقه مندان و به ویژه 

نسل جوان این کتاب را مطالعه کنند.
*مختاری: هيچ نظارتی بر توليدی های پوشاک 

وجود ندارد

الهه مختاری کارشــناس فرهنگی و مســؤول واحد 
خواهــران مجموعه طایــه داران معروف ســتاد امر 
به معــروف و نهــی از منکر همدان نیــز در خصوص 
آسیب شناســی و ریشــه یابی بی حجابــی و بدحجابی 
در جامعه اظهار کرد: تهاجم فرهنگی در ســایه غفلت 

مسؤوالن، سبب بروز این پدیده در جامعه شده است.
وی بــا تأکید بر اینکه ما در مقابل تهاجم فرهنگی و 
جنگ نرم دشــمنان ضعیف عمل کرده ایم و روشنگری 
انجام نشده است ادامه داد: خودنمایی و جلب توجه در 
فطــرت زنان وجود دارد و اما اگر این مســأله در حریم 
خانواده تعدیل و کنترل نشــود به سطح جامعه کشیده 

می شود که در این صورت میل سیری ناپذیری به وجود 
می آید و رفته رفته گسترده می شود.

وی همچنیــن با تأکید بر اینکه امــر به معروف در 
جامعه ما گویی به فراموشــی سپرده شده است و کسی 
تذکر نمی دهد افزود: نه تنها اجباری در کار نبوده است 
بلکه در ســایه غفلت مســؤوالن و همچنیــن به دلیل 

آزادی های بیش از حد این اتفاق رخ داده است.
وی با اشاره به اهمیت وجود "غیرت" در بین مردان 
جامعه گفت: مرد به عنوان حصاری اســت که از حریم 
خانواده حفاظت و صیانت می کند بنابراین توجه مرد به 
عفاف و نیز سایر نیازهای همسر خود باعث می شود که 
هم خانــواده تحکیم پیدا کند و هم محبت بین آنان را 

دو چندان می کند.
ایــن فعــال فرهنگی با انتقــاد از ضعــف عملکرد 
دســتگاه های فرهنگی و متولی ترویج فرهنگ عفاف و 
حجاب خاطرنشان کرد: نظارت مسؤوالن بر تولیدی های 
پوشاک بسیار ضعیف است و یا بهتر است بگوییم هیچ 
نظارتی وجود نــدارد چرا که امروز تولیدی ها تبدیل به 

مراکز مدسازی لباس های غیرشرعی شده اند.
وی اظهار کرد: در مجموعه طایه داران معروف برای 
برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان" زندگی به رنگ خدا" 
به دنبال ارائه بهترین الگوهای پوشش برای بانوان بودیم 

که اصناف به ما 4 تولیــدی را معرفی کرد و در بازدید 
از این تولیدی ها متوجه قدیمی بودن بسیاری از مدل ها 
شــدیم در نهایت بازدید از کل فروشگاه های همدان را 
آغاز کردیم اما متأسفانه فقط 12 نمونه را موفق شدیم 
به عنوان الگوی پوشش مناسب و البته امروزی معرفی 

کنیم که جای تأسف دارد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه 427 شورای عالی انقاب 
فرهنگی، 13 دستگاه فرهنگی موظف هستند در حوزه 
عفاف و حجاب کار کنند و برای آنها شــرح وظایف نیز 
مشخص شده است اما حقیقتاً کدام یک از آنها جهادی 
در میدان عمل حاضر شدند؟ چرا که اگر این دستگاه ها 
به وظایف خود عمــل می کردند امروز جامعه ما به این 

نقطه کشیده نمی شد.
وی با اشــاره به بی توجهی برخی خانواده ها نسبت 
به تربیت دینی فرزندانشــان خاطرنشان کرد: متأسفانه 
خانواده ها در شرایطی که دشمن با تمام قوا به مرزهای 
فرهنگــی ما حمله کرده اســت فرزندان خــود را رها 
کرده انــد که قطعاً با کم کاری خانــواده عوامل تربیتی 

خارجی ورود پیدا می کنند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر 
ضرورت و اهمیت تحکیم بنیان خانواده اظهار کرد: باید 
به محور خانواده بیش از این در جامعه اهمیت داده شود 
ضمن اینکه تمامی نهادهای فرهنگی نیز باید به صورت 
منسجم دست به دست یکدیگر دهند و در زمینه هایی 
چون تربیت نسل ســالم و صالح، همسرداری، تسهیل 
ازدواج، احیــای فرهنگ اصیل ایرانی، تقویت اعتماد به 
نفــس زنان، جایگزین کردن اصالــت فرهنگی به جای 
تهاجم فرهنگی، انتخاب همسر مناسب و... به طور ویژه 

فعالیت کنند.
بنابراین همانطور که اشــاره شــد تنهــا یک عامل 
سبب معضل امروزی حجاب نیست و قطعاً مجموعه ای 
از عوامل سبب شده اســت تا امروز حجاب و عفاف در 
جامعه اســامی به چالش کشیده شــود اما بی تردید 
آنچه اهمیت دارد آن است که در مسأله حجاب و عفاف 
جرقــه ای و کوتاه مدت عمل نکنیــم چرا که حجاب و 

عفاف از عمیق ترین مباحث فرهنگی جامعه است که از 
ابتدا باید فلسفه آن برای افراد جامعه به درستی تبیین 
شود و طی برنامه ریزی های بلند مدت نیز مستمراً ادامه 
پیدا کند ضمــن اینکه هر یــک از نهادهای اجتماعی 
هم چون خانواده، مدرســه، نهاد دولــت و... عهده دار 
مسؤولیت و وظایف مشخصی از کارکردهای یک جامعه 
هســتند. عملکرد این نهادها و نیز تعامل و همســویی 
آنها، چگونگی حرکت فرهنگی یک جامعه را مشــخص 
می کند. اگر هر یک از نهادهای اجتماعی وظایف خویش 
را به خوبی و در راســتای اهداف اســامی انجام داده و 
گرایش دختران و پســران نوجوان را به حجاب و دیگر 
مسایل اسامی تقویت کنند، بی حجابی و بدحجابی در 

جامعه پدیدار نخواهد شد.
آســیب پذیری زمانی آغاز می شــود که هر یک از 
نهادها، یا وظایف خود را انجام ندهند و یا همســو و هم 
راســتا با اهداف کلی جامعه حرکــت نکنند. در چنین 
شــرایطی تهاجم فرهنگی و بی حجابی و بدحجابی در 
جامعــه رواج خواهد یافت. جامعة یکپارچه و آســیب 
ناپذیر در برابر تهاجمات دشــمنان، جامعه ای است که 
بین نهادهای اجتماعی آن پیوند عمیق و گسست ناپذیر 
وجود داشــته باشد. جامعه ای که به صورت یکپارچه، با 
وحــدت واقعی و همگانی در تمام صحنه های اجتماعی 
و فرهنگی شکل گرفته اســت نه تنها مرعوب و مقهور 
تهاجم بیگانگان نمی شود بلکه همچون دژی مستحکم 
در مقابــل تهاجم آنــان پایداری می کنــد. نمونة این 
پاســداری را می توان در دوران دفــاع مقدس در برابر 
تهاجم نظامی و اقتصادی بیگانگان به خوبی نظاره کرد. 
در آن زمــان که ارزش ها بر جامعه حاکم بود، انحرافات 
اخاقــی، بی حجابی و بدحجابی و اســتفاده از مدها و 

الگوهای غربی در جامعه دیده نمی شد.
بنابراین متولیان فرهنگی بایــد بدانند که تا زمانی 
که برای حل معضل بی حجابی برنامه ای نداشته باشند، 
برای ما توســط بیگانگان برنامه ریزی خواهد شد. از این 
رو وقت آن اســت کــه از خواب غفلت بیدار شــویم و 

آیندگان را دریابیم.

خبــر همدان

مسیر

میز مطالعه

روز الهام چرخنده در اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب در پیاده راه بوعلی همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عارف شاد بود 
به دلیل مژده انتقال به دنیای دیگر

در قــرآن مجید آمده اســت: هیچ کس جز بــه فرمان الهی 
نمی میرد این سرنوشتی تعیین شده برای همه است.

پیامبر اعظم)ص( فرموده اســت: بســیار در یاد مرگ باشید، 
زیرا یاد مــرگ گناهان را می زداید )از انجــام گناه و معاصی 

جلوگیری می کند.(
حکایت: عارفی معموالً اندوهناک بود و گرچه ســعی می کرد 
همواره تبســمی بر لب داشــته باشــد، روزی او را به معنای 
حقیقی و عمیق شاد و خندان دیدم! از وی سؤال کردم قضیه 
چیســت؟! گفت: چرا خندان نباشــم، مژده رفتن به من داد. 
شده، دِر آسمان گشوده شده و خبر دادند که فانی )عارف( به 

زودی خواهد آمد )به دنیای دیگر منتقل خواهد شد.(
گوید اندر نزع از جان آه مرگ

این زمان کردت ز خود آگاه مرگ

کاریکلماتور

فرا وان
کاریکلماتــور نثر اســت. بازی زبانی دارد تــا بتواند گفتنی ها را 
دیدنــی کند. کاریکلماتور طنز دارد و از نظر معنایی، صراحت دارد. 
از چند معنایی واژه ها سود می برد. کاریکلماتور، معموال از بدیهیات 
و روزمره ها و دم دستی هاســت. سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان 
یــک ژانر ندارد. اما می شــود نمونه هایی در نثــر و نظم از آن پیدا 
کــرد. جمات در این نوع از نثر با ذهــن خواننده بازی می کنند و 
اندیشــه هایی تو در تو را خلق می نمایند. در این ستون جماتی به 

سبک کاریکلماتور آورده شده است.
شهرت خيلی زود شهرت را تغيير می دهد.

تيراژ پایين کتاب، تيری شد به جان کتابخوان.
سودای پول داشت، سودش را باال برد.

پيکار نتيجه نداشت، هرکدام پی کارشان رفتند.
آب فرا وان شد، وان سرریز کرد.

در نبردی نابرابر، زندگيش را به قليان باخت.
قليانش را چاق کرد، زندگی اش را الغر.

به کارآفرین سالم کمک بشود تولید رونق می گیرد
هگمتانــه، گــروه فرهنگی: ما کســانی را 
داشــتیم و می شــناختیم افــرادی را که پول 
داشــتند، امکانات داشــتند، می توانستند این 
پــول را بگذارند در بانک و از منافعش ســالها 
بی دردســر اســتفاده کنند، ]اّما[ ایــن کار را 
نکردند، ]بلکه[ پول را بردند در مســئله  تولید 
و گفتند می خواهیم کشــور پیش برود. اینها 
پیــش خدا اجر دارنــد؛ این کســانی که این 
جور عمل می کنند، پیــش خدای متعال اجر 
دارند. بایســتی به تولیدکننده کمک بشود، به 
ســرمایه گذار کمک بشــود، به فّعال اقتصادی 
باید کمک بشــود -فّعال اقتصادی ســالم- به 
کســی که برای کشــور ثروت آفرینی می کند 
باید کمک بشود، در بهبود فضای کسب و کار 
بایستی حتماً تاش بشــود؛ با قوانین الزم، با 

روشها و رویّه های الزم.
یــک شــرط دیگــر هــم این اســت که 
از سوءاســتفاده ها غفلــت نشــود. بعضی هــا 
سوءاســتفاده کردند؛ سوءاســتفاده می کنند؛ 
سوءاســتفاده چی وجود دارد؛ انواع و اقســامی 
هــم ]دارد[؛ این ابتکار ایرانی، این ذهن مبتکر 
ایرانی همین جور که در کارهای خوب به درد 
می خورد، در شــیطنت هم گاهی اوقات همین 
ابتکارها به وجود می آید؛ یک روشهای عجیب 
و غریبی را برای سوءاســتفاده انسان می بیند و 
در گزارشها مشــاهده می کند. خب، مسؤوالن 
بایســت مراقبت کنند؛ هم قّوه  مجریّه، هم قّوه  
قضائّیه؛ دستگاه های ناظر بایست مراقبت کنند؛ 
من این را به رئیس جمهور محترم گفتم. ایشان 
در اظهــار عمومی گفتند که مــا می خواهیم 

کارخانه های فان جا را بفروشــیم؛ من گفتم 
مراقب باشید؛ ]چون[ طرف می آید کارخانه را 
از شــما می خرد؛ نه به قصد اینکه کار را ادامه 
بدهد و تولید را ادامه بدهد؛ کارخانه را می خرد، 
ماشــین آالت را می فروشــد، زمین را هم برج 
درست می کند، کارگرها را هم بیرون می کند. 
مراقب یک چنین افرادی باید بود، مراقب این 
سوءاستفاده کن ها باید بود. طرف می آید بانک 
ایجاد می کند با استفاده از اجازه  توسعه  بانک ها 
-که یکی از کارهای غلطی که در کشــور شد 
این است که اجازه می دهند همین  طور پشت 
ســر هم بانک به وجود بیاید- پولهای مردم را 
جمع می کنند، بعد شــرکتهای صوری درست 
می کنند، پولهــای مردم را به عنــوان قرض، 
وام و تســهیات بانکی به شرکتهای خودشان 

می دهند، جیب خودشان را پُر می کنند، از این 
کارها دارند می کنند، اینها را بایســتی مراقبت 

کرد، از اینها غفلت نباید کرد.
اگــر جلوی اینها گرفته بشــود و در مقابل 
به کارآفرین ســالم کمک بشود و تولید رونق 
پیدا بکند، کارشناســان می گویند که آن وقت 
مشکل بیکاری حل می شود، مشکل توّرم حل 
می شود، مشــکل فقر در طبقات ضعیف حل 
می شــود، معضل نظام بانکی حل می شــود، 
مســئله  ارزش پول ملّی حل می شــود، حّتی 
مسئله  کسری بودجه  دولت با رونق تولید حل 
می شــود؛ اینها را می توانــد از این طریق حل 

کند. بنابراین مسئله، مسئله  مهّمی است.
بيانات رهبر معظم انقاب در اجتماع زائران 
و مجاوران حرم مطهر رضوی 1398/01/01

واقعيت های تلخ برده داری در »خط آهن زیرزمينی«
هگمتانه، گــروه فرهنگی: رمان »خط 
آهن زیرزمينی« که بــه تازگی ترجمه و 
تلخ  واقعيت های  از  روایتی  شده،  منتشر 

نظام برده داری را روایت می کند.
رمان »خط  آهن زیرزمینی« نوشته کولسن 
وایت هــد، نویســنده برنده جایــزه پولیتزر با 
ترجمه ســمیه گنجی از سوی انتشارات علمی 

منتشر شد.
ایــن رمان به گونه ای رمان تاریخی اســت 
کــه در یک فضای خیالــی، واقعیات تلخ قرن 
اخیر و نظام بــرده داری را به جذاب ترین وجه 
روایت می کنــد. این اثر درواقع در ژانر »تاریخ 
 Alternate( »جایگزین« یا »تاریخ متناوب
history ( نوشــته شــده اســت، ژانری که 
می تــوان آن را زیرمجموعه ژانر علمی-تخیلی 
و داســتان های ادبی و تاریخی دانســت و این 
نوع داســتان معموالً شامل ادغام واقعیت های 

تاریخی، با برخی موضوعات خیالی می شود.
رمان »خط آهن زیرزمینی« داستان »کورا« 
بــرده ای در ایــاالت متحده در قــرن نوزدهم 
را تعریــف می کنــد، که با دنبــال کردن یک 

خــط آهن زیرزمینی ســعی می کند از جهنم 
بــرده داران فرار کنــد. یکــی از منتقدان در 
یادداشــتی که در گاردین نوشــته این رمان 
را »پژواکــی از »محبــوب« تونی موریســن، 
»بی نوایــان« ویکتور هوگــو، و »مرد نامرئی« 
رالف الیســن« می داند که باز در همین حال 
»گویــا تابلویی اســت که بورخــس وکافکا و 

سوئیفت هم بر آن نقشی زده اند«.
رمان خط آهــن زیرزمینی در ســال 2016 
منتشــر شده و ششــمین رمان نویسنده است. 
این کتاب دارنده فهرستی از جوایز ادبی از جمله 
جایزه ادبی پولیتزر و جایزه کتاب ملی آمریکاست. 
همچنین باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایاالت 
متحده آمریکا این رمان را به عنوان یکی از پنج 
کتاب در فهرست خواندن در تعطیات تابستانی 
انتخــاب کرده بود. این رمــان در ژانویه 2017، 
مدال کارنگی را در کنفرانس زمســتانی انجمن 

کتابخانه آمریکایی در آتانتا، دریافت کرد.
سیاهپوست  نویســنده  وایت هد  کولســن 
آمریکایی و متولد 1969 در نیویورک اســت. 
به عقیده بســیاری از منتقدان قدرت وایت هد 

در روایت جزءبه جزء و موشــکافانه اســت که 
ســبب می شود خواننده همراه داستان کشیده 
شــود و خود را در موقعیــت راوی قرار دهد. 
جان آپدایک، با خواندن کتاب »اندیشــمند« 
وایت هــد در مجله نیویــورک او را بلندپرواز و 

کاما برجسته دانسته بود.
این رمان اینگونه آغاز می شود: »مهاجمان 
داهومی اول مردهــا را دزدیدند و ماه بعد پی 
زن ها و بچه ها به روستای او برگشتند. دوتادوتا 
زنجیرشــان کردنــد و به ســمت دریا پیش 
راندند... آن دســته از مردم دهکده که جان به 
در بردند برایش گفتند وقتی پدرش نتوانست 
به ســرعت پابه پای بردگان برود، برده فروش ها 
سرش را شکســتند و گذاشتند بدن بی جانش 
دنبال صف کشــیده شود. مادرش سال ها قبل 

مرده بود.«
رمان »خط آهن زیرزمینی« نوشته کولسن 
وایــت هد با ترجمه ســمیه گنجی از ســوی 
انتشــارات علمی در 274 صفحــه و با قیمت 

32500 تومان منتشر شده است.

گاهی حجاب صرفــاً چادر درنظر گرفته 
می شود و یا صرفاً مختص خانم ها دیده 
می شــود در صورتی که حجاب معنای 
دقيق تر و عميق تــری دارد چرا که ما 
در اصل باید عفــاف و حجاب را در کنار 
اینکه دین  باشيم ضمن  یکدیگر داشته 
اسام، دین کاملی است و همه این مسائل 
را به خوبی تبيين کرده اما متأسفانه ما 
یا آگاهی نداریم و یا متوليانی که آگاهی 
دارند این مســائل را بــه خوبی تبيين 
نکرده اند در اصل باید گفت حجاب ثمره 

عفاف و عفاف ریشه حجاب است.

و  چادری  خانم های  ســليقه  متأسفانه 
یا مقيد به حداقل هــای حجاب در بازار 
نمی شود و حجاب مناسب  پوشش داده 
آنها در بازار به سختی یافت می شود از 
طرف دیگر با توجه به گرانی بيش از حد 
ملزومات حجاب در بازار می طلبد متوليان 
امر با یک هم اندیشی، همکاری و هم دلی 

چاره ای برای این مشکات بياندیشند.

متوليــان فرهنگی بایــد بدانند که تا 
زمانی که برای حــل معضل بی حجابی 
برنامه ای نداشته باشند، برای ما توسط 
بيگانگان برنامه ریزی خواهد شد. از این 
رو وقت آن اســت که از خواب غفلت 

بيدار شویم و آیندگان را دریابيم.
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ورزش

ایران و جهان

خبــر

شرکت 36 نونهال در اردوی 
تیم ملی کشتی آزاد همدان

هيأت  رئيس  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
کشتی اســتان همدان از برگزاری اردوی 
تيم ملی نهاالن کشــتی آزاد در شــهر 
همدان خبر داد و گفت: 36 نونهال در این 

اردو شرکت خواهند کرد.
حمیدرضا یاری با اشــاره به میزبانی شــهر 
همــدان از اردوهای ملی، اظهار کرد: اســتان 
همدان از امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری 
مناسبی برای میزبانی از اردوهای ملی در همه 
رشــته های ورزشــی به خصوص رشته کشتی 

برخوردار است.
وی ادامه داد: از همین رو پس از درخواست 
کتبی هیأت اســتان همدان مبنــی بر میزبانی 
یکــی از رده های ملی کشــتی، فدراســیون با 
میزبانی تیم نونهاالن آزاد موافقت خود را اعام 

کرد.
رئیس هیأت کشتی استان همدان بیان کرد: 
این اردو از 24 تیرماه سال جاری به مدت چهار 
روز در خانه کشتی شــهر همدان در مجموعه 

ورزشی شهدای قدس برگزار می شود.
وی تصریــح کرد: در این اردو، 36 نونهال از 
سراســر کشور آخرین تمرینات خود را زیر نظر 
کادر فنی مرور خواهند کرد و این اتفاق فرصت 
خوبی بــرای تجربه اندوزی نونهــاالن همدانی 

حاضر در این اردو خواهد بود.
یاری خاطرنشــان کــرد: امیدواریم بتوانیم 
میزبانی شایســته ای از اردو داشته باشیم تا در 
آینده شــاهد میزبانی های بیشتری برای استان 

همدان باشیم.

خبــر

برنامه مرحله مقدماتی فوتبال 
نوجوانان آسیا در همدان

هگمتانه، گروه ورزش: ورزشگاه و زمان 
بازی های گروه ســوم مســابقات مرحله 
آسيا  نوجوانان  فوتبال  قهرمانی  مقدماتی 

مورد تأیيد ای اف سی قرار گرفت.
مســابقات گروه ســوم از مرحله مقدماتی 
فوتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا از 27 تا 31 
شــهریور ســال جاری به میزبانی شهر همدان 

برگزار می شود.
تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان در این 
مســابقات با تیم های افغانســتان، فلسطین و 

مالدیو همگروه است.
این مســابقات در ورزشگاه شــهید حاجی 
بابایی همدان برگزار خواهد شد و ورزشگاه های 
قــدس و کارگران نیز به عنوان ورزشــگاه های 

تمرین تیم ها معرفی شده است.
زمان برگزاری این رقابت ها به شرح زیر 

است:

چهارشنبه 27 شهریور
ایران - مالدیو ساعت 19:45

افغانستان - فلسطين ساعت 16:45

جمعه 29 شهریور
مالدیو - افغانستان ساعت 16:45

فلسطين - ایران ساعت 19:45

یکشنبه 31 شهریور
ایران - افغانستان ساعت 18:45
فلسطين - مالدیو ساعت 15:45

پایان گردهمایی مسؤوالن ورابط عمومی های ورزش کشور در همدان
هگمتانه، گــروه ورزش: مراســم اختتاميه 
همایش دو روزه مدیــران روابط عمومی ادارات 
کل ورزش و جوانان کشور با معرفی و تجليل از 
روابط عمومی های برتر در همدان به پایان رسيد.

مراســم اختتامیه همایش دو روزه مدیران روابط 
عمومی ادارات کل ورزش و جوانان کشــور با حضور 
دکتــر احمــدی معــاون فرهنگی و توســعه ورزش 
همگانی، ناظمــی مدیرکل روابــط عمومی و اطاع 
رســانی وزارت ورزش و جوانــان، حاجــی بابایی و 
امیر خجســته نمایندگان مردم همــدان در مجلس 
شــورای اســامی، پور مجاهد معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منابع استاندار همدان، ربانی مهر 
مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان، کارخانه ای 
مدیرعامــل جمعیت هال احمر همدان، جهانشــیر 
مدیــرکل ورزش و جوانــان و معاونــان وی در هتل 

کتیبه همدان برگزار شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان در ابتدای این مراســم 
ضمن خیرمقدم به حضار گفــت: روابط عمومی ها در 
دنیــای ارتباطات امروز قلب تپنــده و ویترین و آینه 

تمام نمای یک سازمان هستند.
محســن جهانشــیر اظهار کرد: روابط عمومی ها با 
توجه به جایــگاه خود در هر ســازمان و اداره متبوع 
خود با هنر، تخصص و کارآزمودگی از نقش مؤثری در 
حفظ و تداوم و تقویت تفاهم و همدلی و روحیه نشاط 

و مشارکت بین همکاران سازمان دارند.
در ادامــه این مراســم از مدیــران روابط عمومی 
استان های همدان، البرز، تهران، لرستان، یزد، خراسان 
رضــوی، قزوین و قم به عنوان روابط عمومی های برتر 

ادارات ورزش و جوانان کشور تجلیل شد.
همچنیــن از مدیــران روابط عمومی اســتان های 
آذربایجان غربی، ســمنان، اردبیل، گیان، گلســتان، 
فارس، خوزســتان، سیستان و بلوچســتان، کرمان و 
مرکزی به عنوان اســتان های شایسته تقدیر، تجلیل 

شد.
به پاس میزبانی شایسته استان همدان در میزبانی 
همایــش دو روزه مدیران روابــط عمومی ادارات کل 

ورزش و جوانان کشور از سوی وزارت ورزش و جوانان 
با اهدای لوح از محســن جهانشــیر مدیرکل ورزش و 
جوانان استان و حمدا... چاروسایی مدیر روابط عمومی 

تجلیل به عمل آمد.
در این مراســم از حمایت هــای مجموعه علیصدر 
همدان، تله کابین گنجنامه و هتل کتیبه همدان نیز با 

اهدای لوح تجلیل شد.
گفتنی اســت، در این مراســم از کتاب »آمادگی 
جســمانی« تألیف دکتر حصاری رئیس هیأت هاکی 

استان همدان رونمایی شد.
* کار در روابط عمومی جذاب و بسيار سخت 

است
مدیــرکل روابــط عمومی و اطاع رســانی وزارت 
ورزش و جوانــان نیز گفت: مدیــران روابط عمومی با 
نظارت، فعالیت پویا و آموزش مســتمر در حوزه های 
شــبکه های اجتماعی زمینه ایجاد محتوای مناسب و 
اخبــار موثق را فراهم نماینــد. کار در حوزه ورزش و 

جوانان زیبا و جذاب و بسیار سخت است.
مازیــار ناظمی افــزود: روابــط  عمومــی یکی از 

زیر ساخت های اساسی سازمان است.
وی با بیان اینکــه باید از جایگاه روابط عمومی در 
مسیر رشد و توسعه ســازمان استفاده و برای استقرار 
این جایــگاه تاش کرد، گفت: روابط عمومی دســت 

راست مدیریت سازمان به شمار می رود.
ناظمی گفت: در هفت ســال گذشــته با استمرار 
آموزش در وزارت ورزش و جوانان در زمینه تولید خبر 
و محتــوا موفق بوده ایم و بر این اســاس ضمن تداوم 
آمــوزش هدفمند و مطلوب در حوزه اطاع رســانی و 

ارتباطات نقشی مؤثر ایفا خواهیم کرد.
وی تصریــح کرد: توجه مدیــران به روابط عمومی 
و حوزه ارتباطات برای ما افتخاری ارزشــمند است و 
اعتقاد داریــم یک مدیر خوب را می تــوان از فعالیت 

روابط عمومی اش شناخت.
مدیرکل روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت ورزش 
و جوانان افزود: روابــط عمومی پویا، کارآمد، صادق و 
مورد اعتمــاد، می تواند در مســیر موفقیت مدیران و 

دستگاه های اجرایی تأثیرگذار و اثربخش باشد.
ناظمی خاطرنشــان کرد: مدیران به جوانان اعتماد 
کنند و این قشــر را باور داشته باشند و با سخاوت به 

همه جوانان فرصت شکوفایی دهند.
* تخریب و نشر اخبار غيرمنصفانه با رسالت 

اجتماعی رسانه ها منافات دارد
معــاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان نیز در این مراسم گفت: تخریب و نشر 
اخبار غیرمنصفانه با رسالت اجتماعی رسانه ها منافات 
دارد و رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی 

نباید به پایگاه تخریب دولت تبدیل شوند.
احمدی با اشاره به اینکه روابط عمومی های ادارات 
ورزش و جوانــان با مجموعه ای از فعالیت های مختلف 
مواجهند، اظهار کرد: تولید خبر، ایجاد دسترسی آسان 
خبرنگاران و رسانه ها به اطاعات و پایش افکار عمومی 

از جمله وظایف روابط عمومی ها است.
احمــدی تأکید کــرد: وزارت ورزش و جوانان به 
وزارت حــوادث غیرمترقبه مشــهور اســت و ارتباط 
مســتقیم نیــز با قشــر جــوان دارد، بنابراین روابط 
عمومــی ادارات کل ورزش و جوانــان بــرای اطاع 
رسانی دقیق کار سختی در پیش دارند و باید در این 

حوزه به روز باشند.
وی با اشاره به اینکه تعداد رسانه های کشور نسبت 
به گذشــته افزایش چشمگیری داشته است، گفت: در 
این فضا متأســفانه برخی از رسانه ها با هدف تخریب 
اخبار را نشر می دهند و قضاوت های غیرمنصفانه دارند 
و برخــی نیز به دلیل ناآگاهــی و اطاعات کم، اخبار 

دقیق و صحیح را نشر نمی دهند.
معــاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان در ادامه اظهار کرد: در تابستان امسال 
به همت وزارت ورزش و جوانان در کنار سایر طرح های 

کوچک و بزرگ سه طرح مهم کشوری اجرا می شود.
وی افزود: یکی از این طرح ها، طرح »تابســتان با 
ورزش« اســت که با هدف توســعه ورزش همگانی و 
غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها و ارتقای سامت، 
نشــاط اجتماعی و شــادابی عمومی در کل کشــور 

برگزار می شود.
احمدی با اشــاره به اینکه طرح دیگر، طرح »جام 
خوشه چین« اســت، گفت: این طرح ویژه روستاییان 
سراســر کشور است و بر اســاس این طرح، مسابقات 
ورزشــی در رشــته های مختلف در سراسر روستاهای 

کشور برگزار می شود.
وی تأکیــد کــرد: هــدف از برگــزاری طــرح 
خوشه چین ســوق دادن روستاییان به سمت ورزش 
و ایجاد شور و نشاط و شادابی در فضای روستاهای 

کشور است.
معــاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان تصریح کرد: طرح »المپیاد سراســری 
استعدادهای برتر« نیز سومین طرح مهمی است که در 

تابستان امسال برگزار می شود.
وی تأکیدکــرد: المپیاد اســتعدادهای برتر ســال 
گذشته اولین دوره خود را سپری کرد و امسال دومین 
دوره آن با هدف شناسایی استعدادهای برتر ورزشی با 

شرایط سنی 12 تا 15 سال برگزار می شود.
احمدی با اشــاره به اینکه اســتان همدان میزبانی 
از پنج رشــته کشــتی آزاد پسران، شــطرنج پسران 
و دختــران، بســکتبال و ژیمناســتیک دختــران را 
پذیرفته اســت، تأکید کرد: در المپیاد اســتعدادهای 
برتر، ورزشــکاران بیش از 80 رشته ورزشی به رقابت 

می پردازند.

صعود بيلياردباز همدانی به نيمه نهایی قهرمانی کشور
هگمتانه، گــروه ورزش: مرحلــه مقدماتی 
رقابت های بيليارد »ناین بال« قهرمانی کشور با 

معرفی افراد برتر در رشت پایان یافت.
در این دوره از مسابقه ها، ورزشکارانی از استان های 
گیــان، مازندران، گلســتان، قزوین، البــرز، تهران و 
همدان حضور داشتند که به مدت دو روز و به صورت 

حذفی در رشــت با هم به رقابت پرداختند و در پایان 
حســین نوری و رضا معصومی هر دو از تهران، حمید 
بکیان از گیان و حســام اســکندری از همدان برابر 
حریفان خود به برتری رسیدند و به مرحله نیمه پایانی 

رقابت های ناین بال قهرمانی کشور صعود کردند.
عضو هیأت رئیسه فدراسیون بولینگ و بیلیارد کشور 

در پایان اظهار کرد: این چهار بازیکن با صعود به مرحله 
نیمه نهایی رقابت های ناین بال قهرمانی کشــور، جواز 

حضور در مرحله نهایی این مسابقات را کسب کردند.
سارنگ بزرگ چنانی افزود: مرحله مقدماتی رقابت های 
ناین بال قهرمانی کشــور عاوه بر گیان در چند استان 
دیگر برگزار شــد که در نهایت چهار بازیکن راه یافته به 

مرحله نیمه نهایی، به مرحله نهایی مســابقات ناین بال 
قهرمانی کشور که مرداد آینده در تهران برگزار می شود، 
حضور خواهند یافت. ناین بال یکی از رشته های بیلیارد 
اســت که هدف نهایی این بازی، پاکت کردن )انداختن 
توپ داخل حفره های میز بیلیارد( با شماره 9 است که در 

نهایت بازیکنان باید توپ شماره 9 را پاکت کنند.

مشاور عالی وزیر بهداشت تشریح کرد:

وضعیت نگران کننده "جمعیت" در ایران
30 سال آینده 30 درصد ایرانیان پیر خواهند بود          9.8درصد ایرانیان سالمند هستند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: مشــاور عالی 
وزیر بهداشــت با اشاره به مهم ترین چالش های 
جمعيتی کشور و ارائه راهکار برای آن ها، گفت: 
طی 30 ســال آینده 30 درصد از جمعيت ایران 
پير خواهند شــد، بنابراین در حال حاضر باید 
برای افزایش نرخ بــاروری ایرانيان برنامه ریزی 

کنيم.
دکتر محمد اســماعیل اکبری به بهانه روز جهانی 
جمعیت و تنظیــم خانواده در گفت وگویی با اشــاره 
به وضعیت جمعیتِی کشــور و رفتــار باروری ایرانیان، 
گفت: در اوایل انقــاب به دلیل وضعیتی که در زمان 
انقاب ایجاد شــد، جمعیت ضریب رشــد باالیی پیدا 
کرد؛ به طوری که در برخی استان ها نرخ رشد جمعیت  
یــا همان نرخ بــاروری کلی به حدود شــش تا هفت 
می رســید و در برخی اســتان ها 4.5 بود. در آن زمان 
میانگین نرخ باروری کلی حدود ســه گزارش شــده 
بود. این درحالیســت که طی ســال های اخیر میزان 
باروری کلی، یعنی تعــداد بچه هایی که یک خانم در 
ســن باروری به دنیا می آورد،  کاهش پیدا کرده است. 
البته این موضوع نه تنها در کشــور مــا بلکه در تمام 
دنیــا رخ داده و نرخ بــاروری در دنیا هم کاهش یافته 
اســت و هیچ کشــوری را نداریم که نرخ باروری اش 
کاهش نیافته باشد. حتی میزان کاهش نرخ باروری در 
کشــورهای غربی و ثروتمند بیش از کشورهای فقیرتر 
و غیرتوســعه یافته است که این موضوع دالیل مختلف 

اجتماعی و فرهنگی دارد.
* جمعيت ایران ساالنه چقدر افزایش می یابد؟

اکبری با بیان اینکه با وجود کاهش نرخ باروری در 
تمــام دنیا از جمله ایران، باز هم جمعیت رشــد کرده 
اســت و هیچ کشوری نیســت که در کنار کاهش نرخ 
باروری، رشــد جمعیت نداشته باشد، ادامه داد: تقریبا 
در دنیا ســاالنه حــدود 83 میلیون نفــر به جمعیت 
اضافه می شــود. در کشور ما نیز ســاالنه نزدیک یک 
میلیون نفر به جمعیت کشــور اضافه می شود. بنابراین 
هم جمعیت رشــد می کند و هم نــرخ باروری کاهش 
می یابد. نتیجه این موضوع این اســت که جمعیت به 
ســمت پیری می رود. معنی این موضوع این است که 
نظام سامت اقداماتی در حوزه سامت انجام داده  که 
بر میزان ســال های زندگی مردم افزوده شده، امید به 
زندگــی را باال برده و با بیماری ها مقابله کرده  اســت. 
از طرفــی نرخ باروری هم کاهــش یافته و جمعیت به 

سمت پیری می رود.
* 30 ســال آینده 30 درصــد ایرانيان پير 

خواهند بود
وی افزود: در عیــن حال باید توجه کرد که پدیده 

پیری جمعیت به ویژه در کشــورهای ثروتمند و غربی 
هم اتفاق افتاده اســت، اما اتفاق بــدی که افتاده این 
است که در کشور ما سرعت رشد پیری دارد از همه جا 
جلو می زند؛ به طوری که در 20 ســال آینده 20 درصد 
جمعیت مــان پیــر خواهند بود و در 30 ســال آینده 
30 درصــد جمعیت ایران پیر می شــوند. یعنی از هر 
ســه فرد یک نفر پیر خواهد بود. حال فرد پیر قاعدتا 
قدرت تولید ندارد و فرد دیگری باید خرجش را بدهد. 
افرادی که اکنون 40 ساله اند، 20 سال دیگر 60 ساله 
شــده و به گروه پیرها می پیوندند. حال در کشور ما به 
طور متوســط 38 درصد افراد پیر شــغل دارند و 60 
درصدشان سواد دارند. بنابراین در گروه سالمندان 40 
درصد بی سوادند و 60 درصد شغل ندارند. بنابراین این 

افراد روی دست جوانان کشور می مانند.
وی همچنین گفــت: از طرفی از آنجایی که میزان 
باروری کلی کاهش یافته است، دیگر جوانی هم نداریم 
که بــه این افراد خدمت دهــد. بچه هایی که در حال 
حاضــر به دنیا می آیند در آینده بارهای ســنگینی بر 
دوش خواهند داشــت. این اتفاق در کشورهای غربی 
هــم افتاده، اما تفاوتش این اســت کــه آنها در طول 
عمرشــان به فکر جمعیــت بودنــد و آن را مانیتور و 
کنتــرل کرده اند، اما ما این مســاله را رها کرده ایم. بر 
همین اســاس گروه کار و مولد که به افراد 15 تا 65 
ســاله می گوییم در تمام کشــورهای ثروتمند و غربی 
هرگز اُفت نکرده اند و همیشه در رده های باال بوده اند. 
این گروه در ایران در حال نابودی است؛ به طوری که 
وضعیت مان از میانگین دنیا باالتر است و در آینده هم 

بدتر خواهد شد.
* سالمندی؛ اتفاقی که در کشور رخ داده

اکبری با بیان اینکه ســالمندی اتفاقی است که در 
کشــور ما رخ داده و نمی تــوان از آن جلوگیری کرد، 
گفــت: بنابراین ما باید میزان جمعیــت جوان را زیاد 
کنیم. باید توجه کرد که سن سالمندی در کشورهای 
مختلف متفاوت است. سازمان بهداشت جهانی هم در 
این حوزه تقســیم بندی هایی دارد. در ایران سن بین 
60 تا 63 ســال به باال را جزء گروه سالمند می آوردند 
که در این ســنین افراد برخــی از توانایی ها را به طور 
فیزیکی یا روحی از دســت می دهند و دیگر جزء گروه 
مولد محسوب نمی شوند. برخی از کشورهای غربی این 

عدد را تا 65 سال می گویند.
* سن ازدواج ایرانيان چقدر است؟

وی تأکید کرد: کم تعداد شدن گروه مولد در کشور 
می تواند گرفتاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
امنیتی به بار آورد. حال عوامل مختلفی در این زمینه 
دخیل است؛ اول اینکه میزان ازدواج کاهش یافته است 

و تأخیر در ازدواج وجــود دارد، حال تأخیر در ازدواج 
منجر به تأخیر در باروری نیز می شــود. در حال حاضر 
متوسط ســن ازدواج در زنان ایرانی به 24 سال و در 
مردان ایرانی نزدیک به 30 سال رسیده است. از زمان 
ازدواج تا اولین باروری هم به طور متوســط 4.5 سال 
فاصله اســت. همچنین در حال حاضر در کشــور 13 
میلیون نفر فرد در ُشرف ازدواج داریم که آماده ازدواج 
هستند که حدود 6.5 میلیون دختر و 6.5 میلیون پسر 
هستند، اما اگر این 13 میلیون همین االن هم ازدواج 
کنند، باز هم اتفاقی برای جمعیت کشور نمی افتد. زیرا 
فرهنگ بی بچگی، دیربچگی و یا تک بچگی در کشــور 
جا افتاده اســت و این فرهنگ خطرناکی اســت. همه 
این ها ضد باروری و رشــد جمعیت و توسعه است و به 

مملکت لطمه می زند.
* سن ازدواج کاهش یابد

اکبــری ادامــه داد: در عین حال شــاخصی به نام 
شــاخص رشــد توســعه انســانی پایدار داریم که از 
سوی ســران کشورها تعیین شده اســت. یکی از این 
شــاخص ها، مربوط به باروری های زیر 25 سال است. 
بنابراین از نظر بیولوژیک باروری زیر 20 سال اهمیت 
باالیی دارد. در شــاخص توســعه انســانی پایدار هم 
باروری زیر 25 سال شاخص توسعه محسوب می شود 
و کشوری که باروری زیر 25 سالش پایین باشد، رشد 
نمی کند. اگر افراد در کشورهای غربی دیر بچه به دنیا 
می آوردنــد یا کم بچه به دنیا می آورند، این کشــورها 
افراد 25 ســاله را جذب می کنند و بــه طور طبیعی 
با مهاجرت آن اتفــاق را جبران می کنند. ما این اقدام 

را هم انجام نمی دهیــم و برایش برنامه ای هم نداریم. 
بنابراین از نظر علم بیولوژیک سن ازدواج باید به شدت 
پایین آید. اگر می خواهیم سالم بمانیم باید بارداری ما 
زیر 20 ســال ازدواج افتد. البته این ها فقط در اختیار 
وزارت بهداشت نیست، بلکه وزارت اقتصاد، وزارت راه 
و شهرســازی، بانک ها و... هم باید کمک کنند. چون 

فرزندآوری یک مؤلفه اجتماعی است.
* نرخ باروری باید به 3 برسد

مشــاور عالی وزیر بهداشت در امر اجتماعی شدن 
ســامت، با بیان اینکه نرخ باروری در کشــور باید به 
باالی سه برسد،  گفت: یعنی تعداد بچه ها در هر خانوار 
نباید کمتر از ســه فرزند باشــد تا بــه جمیت نرمال 
برسیم. در حال حاضر نرخ باروری ما 2.01 است. نرخ 
جایگزینی در کشور ما با نرخ جایگزینی در کشورهای 
دیگر متفاوت اســت. به نظر مــن هیچ نرخ جایگزینی 
زیر ســه به مــا کمک نمی کند و حداقل باید به ســه 
برســیم. وقتی می خواهیم مردم ســه بچه دنیا آورند، 
بایــد مانند تمام دنیا به خانواده ها تســهیات بدهیم. 
به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی 
خانه رایگان می دهند. در بســیاری از کشــورها مانند 
فرانســه افراد از مالیات معاف می شــوند. در کانادا اگر 
کسی سومین بچه اش به دنیا بیاید، پدر و مادر حقوق 
می گیرند، اما تا زمانی که کودک به سن مدرسه برسد، 
 در خانــه می مانند. همه دنیا به ایــن فکر افتادند که 
خطاهای گذشته شــان را در حــوزه جمعیت جبران 
کننــد. اینکه کانادا ناگهانی درهــای مهاجرتش را باز 
کــرد، برای این بود که نیروی کارش را تأمین کند. ما 

این ســاختارهای مدیریتی را رها کردیم. ما در کشور 
برای استخدام هایمان دنبال این هستیم که چه کسی 
مجرد اســت. این کار نادرست اســت، بلکه باید افراد 

بچه دار در اولویت قرار گیرند.
وی تأکیــد کــرد: وضعیــت جمعیتــی مــا واقعا 
نگران کننده است و کمتر از 30 سال آینده جمعیت ما 
پیر می شــود. این یک واقعیت است که کودکان آینده 
ما باید به طور متوســط پنج نفر را حمایت کنند. حال 
شــما هزینه های زندگی در 25 ســال آینده را تصور 

کنید.
* امکان باروری تا 54 سالگی

اکبــری با بیان اینکه در حال حاضــر نگرانی ما از 
بابت زایمان های دیررس اســت، گفت: باید توجه کرد 
که ما هیچ مشــکلی برای بارداری تا 54 ســالگی هم 
نداریم. حتی زنانی هســتند که تا 54 ســالگی قدرت 
بارداری دارند. کســی حق نــدارد بگوید تو نمی توانی 
باردار شــوی. هر خانمی در هر سنی حق دارد ازدواج 
کند و باردار شود، اما اگر یک خانم 50 ساله باردار شد، 
وزارت بهداشت باید بداند که چگونه او را مراقبت کند؛ 
چراکه وضعیت او با یک دختر 24 ســاله متفاوت و به 
مراتب سخت تر اســت. ما برای همه این مسائل کمی 
متفاوت تر از قبل، برنامه ریزی می کنیم که این برنامه ها 
در برخی جاها کاما مغایر و در برخی جاها هم مشابه 
برنامه های پیشین است. قرار است تا 10 مرداد امسال 

اقدامات مان را به اتمام برسانیم.
* وضعيت سامت نوزادان در ایران

اکبری درباره ســامت نوزادان، گفت: وضعیت مان 
در این زمینه بسیار خوب است. من اولین روز انقاب 
یعنــی 22 بهمن 57 مدیر شــدم. در آن زمان میزان 
مرگ ومیر کودکان زیر یک ســال، 130 نفر در 1000 
تولــد زنده بود. این رقم در حــال حاضر زیر 15 مورد 
است و تاش کنیم کمتر هم شود. در حال حاضر دیگر 
چالشــی در این زمینه نداریم. االن دغدغه ما افزایش 
باروری و کیفیت رشد بچه است. این موارد متغیرهای 
اجتماعی است که گرفتاری بیشتری نسبت به ویروس 
و میکروب برای ما دارد. به عنوان مثال ما نگرانیم که با 
افزایش جمعیت، پروتئین کافی برای پوشش جمعیت 

داریم یا خیر.
وی با بیان اینکه در عین حال فرهنگ ما هم تغییر 
کرده است، افزود: در گذشته خانواده ها کنار هم بودند 
و با هم غذایی را می خوردند، اما االن اینطور نیســت. 
در حــال حاضر مصرف حبوبات در کشــور ما بســیار 
کاهش یافته اســت. مصرف غات مان بد نیســت. زیر 
ا مردم نان دوســت دارند، هرچنــد کیفیت آن را هم 
داریم خراب می کنیم و سبوســش را جدا می کنیم. اما 

مصرف حبوبات کم است. در حالیکه حبوبات در کشور 
وجود دارد و ارزان هم هســت. پخت آش را از خانه ها 
حذف کردیم. در گذشته همان آش و آبگوشت کفایت 
می کرد. االن مدت هاســت که مردم ماش نمی خورند، 
درحالیکه ماش از عناصری اســت که همه مردم باید 
بخورنــد. عدس و... هــم همینطور. مــا در آن زمان 
محاســبه می کردیم و می دیدیم در این زمینه در هر 
استان و هر ســنی کفایت معنا داریم، اما االن اینطور 
نیســت و این موضوع جای نگرانی دارد. باید حرکتی 

جدی انجام داد و با مردم صحبت کرد.
* 9.8درصد ایرانيان سالمند هستند

اکبری با بیــان اینکه در حال حاضــر 9.8 درصد 
جمعیت مان سالمند اســت و هنوز جمعیت مان جوان 
اســت، افزود: تا 25 سال آینده پنجره جمعیتی  کشور 
باز است و جزء کشورهای جوان محسوب می شویم. اما 
نباید در این سال بایستیم؛ چراکه اگر نرخ باروری باال 
نرود، دچار مشکل می شویم. باید بدانیم که از 20 سال 
آینده باالی 20 درصد جمعیت مان ســالمند هستند و 
این یعنی از هر پنج نفر یک نفر ســالمند خواهد بود. 
از چهار نفر باقی مانده نیز 1.5 نفر زیر 15 ســال است 
و بــه این ترتیب 2.5 نفر باقــی می ماند که آن هم در 
30 ســال آینده به یک نفر تقلیــل می یابد. از طرفی 
تمام بیماری های غیرواگیر اعم از فشــار خون، دیابت، 
سرطان و... مربوط به دوره ســالمندی است. بنابراین 
بودجه وزارت بهداشت باید چندین برابر شود تا فردی 
را که مولد هم نیست درمان کند؛ چراکه نمی شود آنها 
را رها کرد. زیرا امیــد به زندگی مان پایین می آید. در 
حال حاضر متوسط امید به زندگی در کشور 74 سال 

است که شرایط خوبی را نشان می هد.
* بارداری های خطرناک

مشــاور عالی وزیر بهداشت در امر اجتماعی شدن 
ســامت تأکید کرد: البته امید بــه زندگی به معنای 
زنده ماندن نیســت، بلکه به معنــی با کیفیت زندگی 
کردن اســت. در ایران هنوز نزدیک به 10 سال آخر از 
عمر با کفایت و کیفیت نیســت و معموال این 10 سال 
افراد بیمارند. باید این 10 سال را کاهش دهیم؛ چراکه 
هرقــدر میزان بی کیفیتی عمــر را کاهش دهیم، بهتر 

است. کار سخت است، اما شدنی است.
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 فرهنگ شهروندی

خبــــر

 گزارش می دهد

نشاط شهر در گرو مشارکت شهروندان برای حفظ فضای سبز
هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروندی : فضای سبز 
ارتباط مستقيمی با ایجاد نشاط و شادابی در شهر دارد 
و حال که زندگی ها به ســمت آپارتمان نشينی سوق 
یافته است و دیگر از آن خانه های قدیمی حياط دار با 
باغچه های بزرگ خبری نيست، اهميت فضای سبز در 
ایجاد نشاط و شادابی شهر بسيار مهم می شود. مدیریت 
شــهری همدان برای بهره مندی شهروندان از فضای 
ســبز اقدام به ایجاد 142 پارک کرده است که حفظ و 
نگهداری اینها عاوه بر اقداماتی که مدیریت شهری 

انجام می دهد، نياز به مشارکت شهروندان دارد.
آن بخش از فضای سبز که در محدوده شهر طراحی و بنا 
شده، فضای سبز شهری نامیده می شود، یا بخشی از سیمای 
شهر که از انواع گیاهان تشکیل شده است. فضای سبز شهری 
بخشی از فضاهای باز شهری است که در عرصه های طبیعی 
یا مصنوعی آن تحت اســتقرار درختــان، گل  ها، چمن ها و 
سایر گیاهان است که بر اســاس نظارت و مدیریت انسان با 
در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای 
بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز 

جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری یا بنا می شود. 
* تنوع فضای سبز شهری

فضای بزرگ، متشــکل از گیاهان با ســاختی جنگلی و 
برخوردار از بازدهی زیست محیطی و اکولوژیک معین و درخور 

شرایط زیست محیطی حاکم بر شهر.
بخشی از مناطقی که دارای گیاهان یا هر گونه سبزینگی 

اعم از درختان، درختچه ها، گل ها و چمن هاست.
بخشی از استخوان بندی شهری، به بیان دیگر فضای سبز 

در کنار اسکلت فیزیکی شهر.
اراضی اماکن مسکونی، تجاری و صنعتی، محل های کسب 
و پیشه و خدماتی که دارای پوشش گیاهی چند ساله اعم از 
درخت، درختچه، نهال و گیاهان پوششــی است و به منظور 
استفاده های ســودمندانه یا زیبایی طبیعی و تلطیف هوا در 
محدوده و حریم شــهری احداث شــده یا به طور طبیعی به 

وجود آمده باشد.
* مفهوم واژه پارک

اغلب آنچه از تفرجگاه های معمولی، تصور می شــود این 
است که تفرجگاه، منطقه ای است با درختزارهای پراکنده با 
فضای باز و کف پوش چمنی که به صورت مصنوعی یا طبیعی 
احداث و تنها به دستکاری و آرایش آن اکتفا شده است. این 
نوع فضاسازی در شهرها برای تفرج عامه، جا افتاده ترین شیوه 
برای احداث تفرجگاه ها به شمار می رود. امروزه در تعریف پارک 

جدا از سیمای فیزیکی آن، »تفرج« نقش اساسی دارد.
* انواع پارک

پارک ها با حفظ مضمون خود بر حســب نوع استفاده، 
موقعیــت یا ارزش، عناوین مختلفی پیدا کرده اند که بدون 
توجه بــه طبقه بندی آنها می توان تعــدادی از آنها را نام 
برد. پارک عمومی، پارک شهر، پارک حومه، پارک ایالتی، 
پارک میان راه، پارک ملی، پارک ملی تاریخی، پارک ملی 
یادمان، پــارک ملی نظامی، پارک ملی آثار تاریخی، پارک 
ملی حیات وحش، پارک نیمه ملی، پارک بین المللی، پارک 

جنگلی ملی، پارک طبیعی و...
* ضرورت و اهميت وجود فضای سبز

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال 
گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. شهرها به عنوان کانون های 

تمرکز، فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری 
خود را تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی 
متأثر از بخش های طبیعی ندارند. در این میان فضای سبز به 
عنوان جزء ضروری و الینفک پیکره شهرها در متابولیسم آنها 
نقش اساسی دارند که کمبود آنها می تواند اختاالت جدی در 
حیات شهرها به وجود آورد. فضای سبز و پارک بخشی از چهره 
مطلوب شهر را می سازد و یکی از نیازهای ضروری و پدیده های 

مطلوب زندگی شهرنشینی محسوب می شود.
کیفیت و کمیت فضای ســبز و پارک در بهبود شرایط 
محیط زیســت نقش مؤثری دارد. رشد و توسعه روزافزون 
شهرها، عوارض مدرنیسم و زندگی شهرنشینی، محدودیت 
امکانات تفریحی، آلودگی هوا و صدا، فشــارهای حاصل از 
کار روزانه و مشــکات تأمین هزینه زندگی، آثار نامطلوبی 
در حیات سالم و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و رفاهی شهرنشــینان باقی می گذارد که با توســعه سریع 
فضاهای سبز دگرگونی های این عوامل نامطلوب انکارناپذیر 
می شــود و احتیاجات مردم را در بهره برداری از امتیازات 

مفید این گونه مکان ها روزافزون می سازد.
احداث فضای ســبز به ویژه در شهرهایی که آب و هوای 
خشک دارند و سرسبزی و هوای سالم ندارند و آلودگی هوای 
تنفسی و صوتی سامت شهرنشــینان را تهدید می کند از 
اقدامات انکارناپذیر مســؤوالن است. در طراحی فضای سبز 
نه تنها باید اصول زیباشناسی و ویژگی های بومی مورد توجه 
قرار گیرد بلکه پیوندی از محیط طبیعی به محیط زیســت 
بوده و ســبب نزدیکی و ارتباط انســان با طبیعت می شود. 
یکی از اصول مهم در ایجاد فضای سبز استفاده از درختان و 
درختچه های مناسب است که عاوه بر پدیده تصفیه هوا در 

زیبایی هر چه بیشتر مناطق نقش بسزایی دارد.
مهم ترین اثرات فضای ســبز در شــهرها، کارکردهای 
زیســت محیطی آنهاست که شــهرها را به عنوان محیط 
زیست جامعه انسانی معنی دار کرده و با مقابله با اثرات سوء 
گسترش صنعت و کاربری نادرست فناوری از یک سو و باال 
بودن سطح زیبایی از ســوی دیگر، باعث افزایش کیفیت 
زیستی شهرها می شــوند. مهم ترین اثرات فضای سبز در 
شــهرها تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، تلطیف هوا و 
جذب گرد و غبار اســت. سایر اثرات فضای سبز در شهرها 
نقش نســبی دارند ولی مجموعه اثرات فضای سبز حضور 
آنها را در شهرها اجتناب ناپذیر می کند؛ به طوری که بدون 

وجود آنها ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند.
* اثرات زیست محيطی فضای سبز

1. آلودگی هوا: فضای سبز به ویژه در شکل پیره درختی 
در کاهش آلودگی های شیمیایی هوا بسیار مؤثر است. درختان 
در کاهش میزان ســرب به ویژه در حاشیه جاد ها و شاهراه ها 
نقش مؤثری دارند. مقایســه تطبیقی درختان با سایر اشکال 
گیاهی علفی و گیاهان زراعی نشان می دهد که درختان 10 
تا 20 برابر گیاهان علفی و دو برابر گیاهان زراعی )در مقایسه 
با سطح معیار که مناطق فاقد جاده هستند( می توانند توان 
رسوب گیری داشته باشــند. در مناطق پرترافیک، شهرهای 
انبوه و شــاهراه ها اهمیت درختان )شاخ و برگ ها و حتی تنه 
درختان( در جذب میزان ســرب هوا کــه از اگزوز خودروها 

پراکنده می شود بسیار دارای اهمیت است. 
2. آلودگی صدا: فضای سبز مناسب به ویژه درختان در 
صورت برخورداری از گونه های مناسب و کاشت اصولی تا 

4 دسی بل صدا را کاهش می دهند.
3. تولید اکســیژن و جذب دی اکســید کربن: اگر چه 
در مقیاس کان شهری از نظر ایجاد توازن اکسیژنی نقش 
درختان نمی تواند قابل ماحظه باشــد ولــی در مقیاس 
خرد شــهری قابل چشم پوشی نیســت. هر درخت راش با 
دیرزیستی متوســط، به اندازه سه برابر حجم دو اتاق یک 
نفره می تواند دی اکســید کربن از هوا پاکســازی کند در 
حالی که 30 تا 40 مترمربع از درختان می توانند اکسیژن 

مورد نیاز یک نفر را تأمین کنند.
4. کنترل تشعشعات و بازتاب نور: فضای سبز در شهرها 
ضمن کنترل تشعشعات خورشید از بازتاب نورهای مزاحم 

و خیره کننده می توانند جلوگیری کنند.
5-. کنترل باد: فضای سبز و به ویژه کاشت درختان در 
صورت کاشت مناسب و هدفمند می توانند در هدایت باد و 

تغییر جهت آن مؤثر باشند.
6. ذخیــره انرژی: کاشــت صحیح درختــان می تواند بر 
مصرف انرژی در ســاختمان ها تأثیر قابل ماحظه ای داشته 
باشد. هزینه گرم کردن یا خنک کردن ساختمان ها در صورت 
کاربرد درست درختان کاهش می یابد. درختان باعث جذب 
9 درصد انرژی خورشیدی در تابستان شده و گرمای داخلی 
ساختمان ها را می توانند کاهش دهند. در اماکن مسکونی که 
در مناطق بادگیر قرار دارند، کاشت درختان به صورت بادشکن 
می تواند هزینه گرم کردن ســاختمان ها را برحســب درجه 

بادگیری و تراکم بادشکن 4 تا 22 درصد کاهش دهد. 
7. تاج بــری یا برگاب: درختان با جذب برگاب می توانند 
حرکت و جریان آب را در سطح نفوذناپذیر شهر کند کرده و 
راه افتادن آب در شهر را به تأخیر بیندازند. سوزنی برگان تا 40 
درصد و پهن برگان تا 20 درصد توانایی دارند که آب باران را 

گرفته و دوباره از طریق تبخیر به فضا برگردانند.
8. درختان و ســیاب: درختان با جذب برگاب از یک سو 
و هدایت آن به اندام های خود سبب کندی جریان های تند و 
سیابی می شوند. سطح اندام های درختان از یک سو سرعت 
سیاب ها را سه برابر کاهش می دهند و از هزینه های ساخت 

شبکه های هدایت جریان های سیابی می کاهند.
9. کاهش دما و افزایش رطوبت نســبی: فضای ســبز در 
شکل چیره درختی به علت گسترش سطح برگی قابل توجه 
خود نســبت به سایر اشکال گیاهی می تواند از طریق تعریق 
ســبب افزایش رطوبت نسبی، کاهش دما و تلطیف هوا شود. 
یک درخت به تنهایی به اندازه 10 کولر هوا را مطبوع و خنک 
می کند. درختان دما را کاهش داده، هوا را به حرکت و جریان 
وا می دارند و از خشکی هوا جلوگیری می کنند. درختزاری از 
گونه راش به مساحت یک هکتار در شش ماه می تواند 3 هزار 
تــن آب را به صورت بخار آب در هوا پخش کند. عمل تعریق 
درختان با جذب کالری همراه است و به همین جهت سبب 
کاهش دما می شود. بدین سان نواری از گیاهان به پهنای 50 
تا 100 متر گرما را 3 تا 4 درجه نسبت به مرکز شهر کاهش 
می دهد و در عین حــال 50 درصد بر رطوبت هوا می افزاید. 
تفــاوت دمایی که از این راه حاصل می شــود موجب کاهش 
اندکی در فشار هوا می شود که خود ثمره صعود هوای گرم بر 

باالی مناطق ساختمانی و مسکونی شهر است.
 10. کاهش در فشار هوا: بادهایی به سرعت 12 کیلومتر 
در ســاعت را پدید می آورد و همین بادها کافی است تا هوای 
یک شــهر بزرگ را در عرض یک ساعت کاماً تجدید کرده، 

خنک و تلطیف کنند. این پدیده بسیار مهم است. زیرا معموالً 
باالی نقاط مرکزی شهرهای خیلی گرم، قشری از هوای آلوده 
به شــکل گنبد تشکیل می شود و جریان هوای خنکی که از 
مناطق سرسبز شــهر برمی خیزد با این گنبد هوای آلوده به 
رویارویی می پردازد. افزون بر این جریان هوای خنک که تمایل 
به فرود آمدن دارد، بر سر راه خود، گرد و غبار معلق در هوا را 
به سوی خاک می راند. مقدار این گرد و غبار در بعضی از شهرها 

بسیار نگران کننده است.
11. تغییــر میکروکلیما: مهم ترین نقش فضای ســبز و 
درختان باال بودن سطح آسایش شــهروندان از راه تغییر در 
میکروکلیما است. فضای سبز شبه جنگلی از این نظر دارای 
ثمربخشی بیشتر است. حداکثر و حداقل دما در داخل توده 

جنگلی نسبت به فضای باز مجاور متعادل تر است.
12. مقابله با جزایر گرما: هم اکنون پژوهشــگران، نواحی 
شــهری را جزایر گرما نامیده اند. زیرا ســطوح تیره زمین در 
شهرها 3 تا 5 درجه بیش از زمین های مجاور گرمای خورشید 
را در طــول روز جذب می کنند، از ایــن راه در 30 درصد از 

آلودگی های هوا سهیم می باشند.
* عملکرد اجتماعی، اقتصادی فضای سبز

استقرار درختان در شهرها، باعث برآورده ساختن بخشی از 
نیازهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی شهروندان می شود 
درختان نقش اجتماعی مهمی در کاهش تنش ها و نیز بهبود 
ســامت افراد بازی می کنند. ثابت شده است که فضای سبز 

شهری باعث بروز آثار مثبت رفتاری زیر می شود.
- ماندن افراد در وضعیت فیزیکی روحی مناسب.

- اجتماعی شدن افراد در نتیجه برقراری رابطه دوستی و 
نیز احساس و درک بهتر از موقعیت و شرایط اجتماعی.

- کسب و شناخت برخی از شاخص های اجتماعی برای 
افزایش ارزش های فرد.

- افزایش احســاس خویشــاوندی یا وحــدت منافع و 
مسؤولیت های اجتماعی.

* تأثير فضای سبز در تأمين آرامش، آسایش، امنيت 
روحی، ایجاد انگيزه و الهامات فکری و هنری چنانچه 
اصول زیبا شناختی و طراحی منظر در طراحی لحاظ 
شده باشد چند برابر افزایش می یابد. طراحی فضاهای 
شفا بخش در محوطه بيمارستان ها و احداث باغ های 
شفابخش خود گواه بر این عملکرد قوی گياهان است. 

* عملکرد زیبا شناختی فضای سبز
طبیعت شایســته ترین پدیده ای است که حس زیبایی 
شناسی را در انسان بیدار می کند در حالی که تمام مصنوعات 
بشری در ارضای این ارتباط بصری ناتوانند؛ چرا که تصویری 
هنرمندانه از طبیعت انسان را به رضایت معنوی می رساند. به 
همین دلیل همواره اصل زیباسازی و اصول زیباشناسی در 
فضای سبز مطرح است؛ چرا که گیاهان صرفنظر از زیبایی 
ذاتی، از نظر شکل، رنگ، ابعاد و اندازه، زمان گلدهی و میوه 
و بذر تنوع زیادی دارند که تلفیق مجموعه های گیاهی باعث 
می شود که گیاهان در بهبود کیفی مناظر فضاهای شهری 

نقش بسزایی داشته باشند.
امروزه غالب فضاهای موجود در شهرها به صورت مصنوعی 
و انسان ساخت همراه با سطوح سخت می باشند که خیابان های 
باریک و کم عرض و ایجاد ترافیک های شدید سیمای شهرها 
را به علت نبود فضای ســبز کافی به سمت زشتی پیش برده 
است. زیبایی یک شهر به نوع طراحی فضای آن و وفور درختان 

در آن وابسته است. با افزایش و توسعه باغ های شهری، احداث 
پارکها و کاشت درختان در همسایگی مناطق مسکونی، اداری، 
تجاری و در حاشیه خیابان ها می توان ارزش زیباشناختی یک 

شهر را باال برد.
 استفاده از گياه در منظرسازی شهری گام مؤثری در 

جهت رفع معایب و نواقص زیر در شهرهاست:
پوشاندن نماهای یکنواخت: در شهرها به ویژه آنجا که 
خط آسمان به واســطه ارتفاع ناهمگون ساختمانها دچار 
اغتشاش می شــود. همیشه بدنه ها و گوشــه های کناری 
ساختمان های بلند به صورت منظره ای زشت و یکنواخت 
نمود می یابند. اســتفاده از گیاهان رونده و چسبنده مانند 

موچسب و اقسام دیگر در رفع این معضل مفید است.
تعدیل ارتفاع ساختمانها: در جایی که ساختاری مرتفع 
در یک فضای باز یا در کنار ساختمان های کم ارتفاع شکل 
می گیرد اســتفاده از درختان بلند قامت و باتاج گســترده 
باعث تعدیل ارتفاع ساختمان و متناسب سازی آن با بناها 

و فضاهای اطراف می شود.
پوشاندن مناظر زشت و عیوب معماری: استفاده از گیاهان 
برای پوشاندن مناظری که دارای چشم اندازی زشت ناهمگون 
هستند باعث بهبود کیفیت منظر می شود )مثا کاشت یک 
پیچ اناری، پیچ امین الدوله در کنار تیر برق و یا استفاده از یک 
توده گیاهی بوته ای، درختچه ای در جلوی کنج تیز ساختمان(

تعدیل بافت خشــن مصالح ســاختمانی: فضای سبز، 
جایگزین مناســبی برای ســایر مصالح مورد استفاده در 
معماری جهت تقســیم فضای ایجــاد حفاظت، خلوتگاه، 
فضای خصوصی و... به شــمار می روند. عــاوه بر این به 
عنوان کاتالیــزور عامل مهمی در ایجــاد پیوند و ارتباط 

منطقی بین ساختمان ها به شمار می رود.
کنترل ترافیک: آرایش فضای ســبز در محورهای درون 

شهری عاملی مؤثر در کنترل ترافیک به شمار می رود.*
* علی ضميــر: طی دو ســال، شــاهد افتتاح و 

بهره برداری از 17 پارک بودیم
معاون خدمات شهری شهرداری همدان، با بیان اینکه 
در حوزه فضای ســبز اتفاقات خوبــی در بحث نگهداری و 
توسعه افتاده است، اظهار کرد: طی دو سال، شاهد افتتاح و 

بهره برداری از 17 پارک بودیم.
وحیــد علی ضمیــر در ادامه بیان کرد: خوشــبختانه 
پارک ها در نقاطی قرار دارد که دارای تراکنش جمعیتی باال 

بوده و در راستای افزایش سرانه فضای سبز است.
* در حال حاضر 630 هکتار فضای سبز همدان است

وی با اعام این مطلب که در حال حاضر 630 هکتار فضای 
سبز همدان است، عنوان کرد: سرانه فضای سبز همدان اکنون 

11 متر مربع است که البته این عدد نیاز به افزایش دارد.

معاون خدمات شهری شــهرداری همدان ابراز کرد: با 
اقداماتی که در راســتای توسعه فضای سبز صورت گرفته 
مانند بوســتان حیدره و والیت و.. پارک های فرا منطقه ای 

است.
علی ضمیر با بیان اینکه این پارک ها در گردشگری غرب 
کشور نیز تأثیرگذار است، گفت: پارک کوهستانی و جنگلی 
اکباتان هم با 236 هکتار در حال ایجاد اســت که به طور 

قطع تحولی در بحث فضای سبز صورت می پذیرد.
وی با اعام اینکه با اضافه شدن این میزان فضای سبز، 
ســرانه فضای سبز به 17 مترمربع می رسد، تصریح کرد: با 
شروع کار مطالعاتی و اجرایی بوستان اکباتان شاهد رشد و 

توسعه فضای سبز خواهیم بود.
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان با اشاره به 
اینکه در بحث توســعه ای فضای سبز اتفاقات خوبی افتاده 
اســت، عنوان کــرد: در حوزه نگهداری ایــن 630 هکتار 
اقدامات مختلفــی صورت می گیرد که مدیریت شــهری 
سعی کرده است با کاشت گونه های فصلی، دائم و درخت و 

درختچه، طراوت خوبی را به سطح شهر بدهیم.
* نزدیک به 142 پارک محلی، بزرگ و... در شهر 

وجود دارد
علی ضمیر با بیان این موضوع که وضعیت فضای سبز، 
وضعیت مناسبی اســت، اظهار کرد: نزدیک به 142 پارک 

محلی، بزرگ و... در شهر وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اســتفاده ای که در فصول گرم 
از پارک ها می شــود، نگهداری پارک ها، آب نماها، سرویس 
بهداشــتی و... در دستور کار است و اقداماتی در این زمینه 

انجام می شود.
معاون خدمات شهری شــهرداری همدان اظهار کرد: 
نکته مهم جلب مشارکت مردمی در نگهداری فضای سبز 

است که بسیار مهم است.
علی ضمیر افزود: ما جدای از فضای سبز عمومی، فضای 
ســبز اختصاصی و باغ های مختلف نیز داریم که هر چه در 
جهت نگهداری این فضــا تاش کنیم فرصتی برای حفظ 

محیط زیست و نشاط شهری است.
وی به همیاری و همکاری مردم در نگاه داشت فضای سبز 
تأکید کرد و با اشاره به اینکه این همراهی در کاهش هزینه ها 
نیز تأثیرگذار است، عنوان کرد: گلکاری های فصلی که انجام 

می شود و نگهداری درختان، آبیاری و... هزینه دارد.
علی ضمیر تأکید کرد: مشارکت مردم در بحث نگهداری 
فضای ســبز به ما کمک می کند که فضای سبز با نشاط تر و 

شادابی داشته باشیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* برگرفته از مقاله عبدالرضا نيک منش کارشناس ارشد کشاورزی سازمان پارک ها و فضای سبز اروميه

در اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب رقم خورد

پیاده راه بوعلی جلوه گاه تکریم حجاب شد
الهام چرخنده : بیش از آنچه فکر می کنیم مسؤولیت این روزهای ما سخت است

هگمتانه، گروه خبر همدان: عصر روز پنجشنبه 
اجتماع بزرگ مردمی »عفاف و حجاب« با حضور 
دارالمؤمنين همدان و خادمان  گســترده مردم 
امام رضا)ع( و پرچم متبرک رضوی و سخنرانی 
نماینده ولی فقيه در اســتان و الهام چرخنده، 
بازیگر سينما و تلویزیون در پياده راه بوعلی شهر 

همدان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: حجاب یک 
مسئله تخصصی اســت، بنابراین همه مسؤوالن نظام و 
افرادی که در دولت مســؤولیت دارند به ویژه بانوانی که 
مسؤول هستند باید مواظب اظهار نظرشان درباره حجاب 

باشند و اظهار نظر عوامانه نکنند.
آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی در اجتماع بزرگ مردمی 
عفــاف و حجاب اظهار کرد: حجاب ســبب تعالی روح 
انسان می شــود، حجاب تکامل آدمی را به دنبال دارد 
به همین دلیل خداوند متعال به برخی از اقشار جامعه 
حجــاب را واجب کرده اســت و به برخــی دیگر خیر، 
همانگونه که زنان یهودی و مســیحی در زمان پیامبر 

اکرم)ص( می توانستند حجاب نداشته باشند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با تأکید براینکه 
خداوند متعــال درباره حجاب، افراد ارزشــمند را مورد 
خطاب قرار داده اســت، بیان کرد: اســام حجاب را بر 
افــرادی که از تمدن به دور بودنــد، برخی زنان که اهل 

تمدن، اندیشه و فکر نبودند واجب نکرده است.
وی با تشــریح جایگاه حجاب در اسام عنوان کرد: 

حجاب بر کسانی که اهل اصالت و کرامت بودند واجب 
شــد چرا که این گوهر باید گوهر باشــد تا در صدف 

قرار گیرد.
وی تصریح کرد: امروز برخــی افراد بی حجابی را با 
کاس بودن، روشنفکری و نشانه امروزی بودن می دانند 
در حالی که افرادی که حضور انســانی و نه جنسی در 
جامعه دارند، آنهایی که به دنبال جلوه گری نیستند و با 
اعتماد به نفس در جامعه حاضر می شوند اهل حجاب و 

روشنفکران واقعی هستند.
آیت اهلل شعبانی عنوان کرد: همه جامعه باید بدانند 
اگر می خواهیم بخش زیادی از مشکات اجتماعی حل 
شــود و عشق در خانواده ها ترویج شود، باید به سمت و 

سوی حجاب حرکت کنیم.
وی با اشــاره به اینکه عده اندکی از زنان کم حجاب 
معاند هستند و نمی توانند حضور افراد محجبه در شهر 
را تحمل کنند، ابراز کرد: این افراد سیاهی لشکردشمن 

و تمدن غرب در کشور هستند.
آیت اهلل شــعبانی تصریح کرد: بســیاری از افراد کم 
حجاب اما معتقد را، نباید افرادی بی دین به شمار آورد 
و به گونه ای رفتار کرد که دشمن گمان کند توانسته از 

میان آنها برای خود یارگیری کند.
امام جمعه همدان گفت: افراد کم حجاب باید به این 
ســؤال که وضعیت پوشش آنها تا چه اندازه می تواند به 
خانواده ها آسیب بزند و یا اینکه خودشان از این آسیب 

تا چه انداز در امان می مانند، پاسخ دهند.

وی با تشریح مسئله حجاب گفت: حجاب یک مسئله 
تخصصی است بنابراین همه مســؤوالن نظام و افرادی 
که در دولت مســؤولیت دارند به ویژه بانوانی که مسؤول 
هستند باید مواظب اظهار نظرشان درباره حجاب باشند و 

اظهار نظر عوامانه نکنند.
آیت اهلل شــعبانی تصریح کرد: جامعــه متدین ما از 
وضعیت حجاب گایه مند است که این نیز کامًا به حق 
است اما باید پرسید آیا در این عرصه تنها مسؤوالن نظام 
و یا نیروی انتظامی مســؤول است و تنها آنها باید به این 

موضوعات حواسشان باشد؟
وی با اشــاره به اینکه همه مــا در جامعه باید پیگیر 
مســئله امر به معــروف باشــیم که همــان دعوت به 
نیکی هاســت، افزود: افراد متدین حضور خود در اماکن 
تفریحی را بیشتر کرده و ضمن پر کردن صحنه در صورت 
مشاهده منکری، این موضوع را با زبان خوش تذکر دهند.
* روایت »الهــام چرخنده« از هدیه  رهبری تا 

انتقاد از افزایش قيمت چادر
الهــام چرخنده در »اجتماع بــزرگ مردمی عفاف و 
حجاب« در همدان با تأکید بر اینکه حجاب یک توصیه 
الهی اســت، گفت: چادر و حجاب پنج متر پارچه نیست 
اما رکن اصلی تقواست، اما برخی به بهانه تحریم قیمت 

آن را افزایش دادند.
الهام چرخنده در این مراسم با بیان اینکه از محجبه 
شدنم در سال 92 و در جوار حرم حضرت معصومه )س( 
و لبیک »یا امیرالمؤمنین )ع(« هفت سال گذشت، اظهار 

کرد: طی این مدت خیلی هــا قضاوتم کردند و آن زمان 
پنج قراردادم لغو شد.

وی با بیان اینکه آن زمان بســیاری در یک واژه شک 
و شوک به سر می بردند، گفت: آن طرفی ها شوکه بودند 
و این طرفی ها شــک داشتند اما واقعیت این بود که این 

بایکوت بودن همان بود که من می خواستم.
ایــن بازیگر و هنرمند محجبه کشــورمان بیان کرد: 
شاید هفته عفاف و حجاب یک عنوان است و در بسیاری 
از کشــورها این اتفاق می افتاد و برنامه های مختلفی نیز 
برگزار می کنند اما واقعیتی که اصل بانوی ایرانی مسلمان 

را نشان می دهد، عفاف و حجاب درون ماست.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از نفاق و تحقق تاش 
غرب برای ایجاد نفاق بین بانوان ایران، می گوییم مشکلی 
در این خصــوص نداریم، افزود: حجاب یک توصیه الهی 

است و قلب بانوی ایرانی برای اهل بیت)ع( می تپد.
* افتخار من گذراندن دوره حوزه است

وی به تحصیات و فعالیت های هنری خود از موسیقی 
تا بازیگری اشاره کرد و ادامه داد: اینها افتخار من نیست، 

افتخار من گذراندن دوره حوزه است.
این بازیگر محجبه کشورمان خاطرنشان کرد: تا 18 
ســالگی حجاب به معنای چادر داشتم اما فکر می کردم 
دســت و پای مــرا می بندد، وقتی از ایران خارج شــدم 
به دنبال حقیقت از ادیان شناســی تا بودا و هندو رفتم، 
حضرت امام علی)ع( و حضرت زهرا)س( را در معبد هندو 
نیــز پیدا کردم؛ دنبال کشــف حقیقت رفتم و هنوز هم 

ذره ای در دریای بیکران حقیقت هستم.
چرخنده با اشــاره به برخی اتفاقات و دشواری هایش 
در مسیر انتخابی خود، اظهار کرد: مردم ما اکنون شعب 
ابیطالب را تجربه می کنند اما ایستاده اند، بیرق در دست 

مردان باغیرت و زنان با شرف ماست.
وی با اشاره به کسب عنوان زهرایی خود از رهبر معظم 
انقاب گفت : این عنوان در یک مراسم در یک برنامه در 
تهران اباغ شــد در آن مراسم گفتند از دفتر حضرت آقا 
پیامی آمده که فرمودند ســربازی ایشان پذیرفته است و 

شما زهرایی هستید.
بانــوی محجبه زهرایی بیان کرد: امــروز از پایتخت 
تمدن و ایمانی ایران زمین می گویم تنها نیســتم و بالغ 
بر 8 هزار نفر چادری شــدند؛ بیش از آنچه فکر می کنیم 

مسؤولیت این روزهای ما سخت است.
چرخنــده با بیان اینکه من جزء رســته، ارگان، نهاد 
و حقوق بگیر جایی نیســتم غیر از رســته محمد و آل 
محمد)ص( تصریح کرد: من درســت مثل کسی هستم 

که ته کفر را دیده و به ایمان رسیده است.
* اگر دم از آزادی بيان می زنيد چرا با چادر من 

مشکل دارید؟
وی بــا بیان اینکه من می دانم امروز آن چه ماهواره به 
خانواده ایرانی تغذیه می دهد، دارد با خانواده چکار می کند، 
ادامه داد: تلویزیون آن طرف میلیاردها دالر شبکه می خرد 
و پر از ســریال ترک کرده است؛ چراکه ترک ها معماری، 
عادت های رفتاری، زنان و مردان آنها و نوع محبت کردنشان 
شبیه ما هستند، فقط دوبلورها با نوستالژی ما دوبله کرده و 

خوراک شبکه هایشان را تغذیه می کنند.
بانوی بازیگر محجبه کشــورمان با اشــاره به تاش 
غرب برای فریب زنان این ســرزمین اظهــار کرد: مگر 
عده ای نرفتند جالب اســت هر روز سکانس برهنه آنها 
بیشتر می شــود از این طرف افتخارات بیشتر می شود و 
سلبریتی ها پست می گذارند احســنت، آزادی بیان؛ اگر 

آزادی است چرا نمی گذارید من حجاب کنم.
وی با تأکید بر اینکه انقاب کشور از حجاب شروع شد 
و ادامه می یابد، گفت: قدر داشته ها را بدانیم، درست است 

تحریم هستیم من هم در همین کشور هستم.
* چادر و حجاب 5 متر پارچه نيســت اما رکن 

اصلی تقوا حجاب است
این بانوی محجبه بازیگر با اشــاره به افزایش قیمت 
چادر به بهانه تحریم ها بیان کرد: چادر و حجاب پنج متر 
پارچه نیست اما رکن اصلی تقواست، در مشهد 35 هزار 
خانم محجبه به ورزشگاه رفتند و مشکل ورزشگاه رفتن 

خانم ها حل شد، آیا مشکل دیگری نداشتیم؟
وی در ادامه با اشاره به خاطره اش از دریافت انگشتری 
با سنگ مزار امام حســین)ع( و تقدیم آن انگشتری به 
رهبر معظم انقــاب، گفت: زمان دریافت آن انگشــتر 
نشانه ای خواستم تا بدانم درست است، به دیدار رهبری 
در بیمارستان رفتم و آن انگشتر را به رهبر معظم انقاب 
دادم مرا نشناختند و گفتند این خانم کیست در جواب 

گفتم سرباز شما هستم.
بازیگر محجبه کشورمان ادامه داد: سه روز بعد از آن 
دیدار با من تماس گرفتند کــه به بیت رهبری بروم به 
آنجا که رفتم قرآن سفیدی به من دادند و گفتند رهبری 
به محض برگشت از این بیمارستان این قرآن را به شما 
داده اند که در آن تقریظ شــده بود که الهام چرخنده از 
اهدای انگشتر ممنونم و صراحت و شجاعتت را ستایش 
می کنم و برای ادامه راهت دعا می کنم. وی با اشــاره به 
اهدای این قرآن به مــوزه حرم حضرت معصومه)س( با 
بیــان اینکه بانوی ایرانی باید قدر خودش را بداند، یادآور 
شد: راه نجاتی نیست جز راه اهل بیت)ع( شاید راه سخت 

باشد اما اهل بیت)ع( برای همیشه جاودان خواهند بود.
گفتنی است، در این مراسم بعد از سخنرانی نماینده 
ولی فقیه در اســتان و الهام چرخنده از بانوان محجبه با 

عنوان »دختران آفتاب« تقدیر به عمل آمد.
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است نیامده  عالم  جبلت  رد  استانصاف  نیامده  آدم  گوره  نصیب  راحت 

کند؟ کجا  ایمن  حادهث  ز  را  تو  استگیتی  نیامده  هم  امان  حاداثت  ز  کورا 

عمر سرای  اندر  نقب زن  چرخ  است  استزددی  نیامده  خم  او  اقمت  رهزه  هب  آری 

چرخ زری  هب  را  کس  هک  مجوی  استآسودگی  نیامده  فراهم  مراد  این  اسباب 

روزگار ز  را  ما  هک  بساز  خستگی  زخم آمده است حاصل و مرهم نیامده استبا 

ن بدا و  بنگر  فلک  کبود  جاهمٔ  استرد  نیامده  ماتم  سراهچٔ  جز  چرخ  کاین 

گوش ر  مدا را  جهان  فریب  استخااقنیا  نیامده  محکم  اقعده  دو  ده،  ز  کورا 

خااقنی

هگمتانــه، گروه رویداد: با حضور مســؤوالن 
اعضای شــورای اسالمی شهر  مدیریت شهری، 
همدان و نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای 
اسالمی پروژه های منطقه چهار شهرداری همدان، 

بهره برداری و كلنگ زنی شد.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانه، صبح پنجشــنبه 
بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های منطقه چهار شهرداری 
شامل احداث بوستان جنب مدرسه آیین روشن، احداث 
پارک نواری پردیس، احیای بوســتان امیرگان، احداث 
پارک نواری و پیاده رو خیابان خرد، دیوارکشی و پوشش 
رودخانه فرهنگیان جنب بوســتان فدک، دیوارکشــی 
رودخانه پشــت کتابخانــه باهنر، دیوارکشــی رودخانه 
جنب دانشگاه پیام نور، دیوارکشی رودخانه منوچهری و 
کلنگ زنی احداث تقاطع غیرهمسطح فاز 2 غدیر، احداث 
فاز 2 بوســتان فدک و احداث بوســتان و زمین ورزشی 

گلفام با حضور مسؤوالن انجام شد.
* گردان: انجام 25 مورد بازگشــایی معبر با 

همکاری شهروندان
رئیس شورای اسالمی شهر همدان با بیان این مطلب 
که 25 مورد بازگشــایی معبر در طول پنج ماه گذشته 
انجام شــده اســت، گفت: تمام این مــوارد با همکاری، 

همراهی و مشارکت مردم و معتمدین محل بوده است.
کامران گردان با اعالم اینکه در زمینه توسعه فضای 
سبز شــهری نیز اقدامات مختلفی صورت گرفته است 
تا سرانه فضای سبز شهری را به نرم کشوری و جهانی 
برســانیم، تصریح کرد: یکی از اهداف ما محدود کردن 

ساخت و سازهای غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه در بودجه سال جاری به بحث های 
حاشیه ای و منطقه ای توجه بسیاری شده است، عنوان 
کرد: در راســتای عدالت، اتوبوس های جدید به زودی 
9 دســتگاه اتوبوس کولردار به قسمت های پایین شهر 

تعلق می گیرد.
* عسگریان: تأكید بر پیگیری نمایندگان مردم 

در مجلس از مطالبات به حق مردم
سید مسعود عســگریان، رئیس کمیسیون نظارت، 
بازرســی و امور اداری شــورای اسالمی شهر همدان نیز 
با اشــاره به مشکالتی که شــهروندان برخی مناطق در 
زمینه فاضــالب و آب و... دارند، عنوان کرد: اعتباری که 
قبــاًل مربوط به قانون آب بها بود و شــرح آن و هزینه و 
واریز آن زیر نظر شــورای اسالمی شهر بود و با مشارکت 
شــهرداری در جاهایی که شورا تشخیص می داد هزینه 

می شد، امسال از زیر نظر شورا خارج شده است.
وی تصریح کرد: قانون گذار گفته است که این سه 
درصد نرخ گذاری آن در شــورای اقتصاد استان باشد 
و محــل واریزی آن به خزانه باشــد که در واقع کمتر 

برخوردار از مزیتی که ســال های قبل برخوردار بودند 
محروم می شوند.

وی تصریح کرد: این موضوع نکته ای است که الزم 
اســت در حضور نمایندگان مردم در مجلس شــورای 
اســالمی مطرح شود تا به روال قبل بازگردد و نرخ آن 
در شــورا مشخص شود و ســه درصد سهم آب بها در 

مناطق کم برخوردار هزینه شود.
عســگریان با اشاره به اینکه بخشی از اعتباراتی که 
هر سال در زمینه آب هزینه می شد، حذف شده است، 
ابراز کرد: از نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای 
اســالمی قباًل هم مطالباتی را برای شهروندان داشتیم 
که متأســفانه تاکنون کمک های مالی از منابع استانی 
و ملــی به صورت مازاد ویژه دریافت نکرده ایم و هرچه 

بوده سهم خودمان است.
وی ابراز کرد: اما در طرح ها و مصوباتی که شورا داده 
است نمایندگان مردم در مجلس همراهی کردند و انتظار 

داریم مواردی را که شورای اسالمی شهر و شهرداری 
به صورت قانونی درخواست می کنند و به مطالبات 

به حق مردم هم توجه شود.
* شهردار همدان: 123 پروژه فعال در سطح 

شهر
شهردار همدان نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه 
مجموعه شورا و شهرداری عزم خود را جزم کرده اند 
تا شــهر توســعه یابد و هدف، رفاه حال شهروندان 
است، گفت: ما باید پروژه محور باشیم و به آنچه مردم 

به آن نیاز دارند توجه کنیم.
عباس صوفی با تأکید بر رشــد متوازن مناطق 
مختلف شــهر همدان، تصریح کرد: در حال حاضر 
123 پروژه در شــهر همدان فعال است و طی سال 

جاری 400 ریزپروژه در دستور کار است.
وی به کلنگ زنی پروژه غدیر- فرهنگیان اشاره ای 
کرد و گفت: توجه به ورودی های شــهر، ایجاد زمین 

ورزشــی در 12 نقطه شهر، شــورای اجتماعی محالت، 
ایجاد پارک والیت و اکباتان، بازگشایی معابر، دیوارکشی 

رودخانه ها و... از جمله اقدامات در دستور کار است.
صوفــی با اشــاره به اینکــه اجازه ندادیم شــرایط 
اقتصادی در خدمت رسانی به شهروندان و انجام پروژه ها 
تأثیر بگذارد از توجه ویژه اعضای شورای اسالمی شهر 
به توســعه شــهر قدردانی کرد و از حضور و مشارکت 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در کنار تیم 

اجرایی شهری تقدیر کرد.
علی فتحی، رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل 
و نقل و ترافیک و محیط زیســت شورای اسالمی شهر 
همدان هم در این مراســم به اقدامات انجام شــده در 
کوی اسالم شهر مانند جدول کشی و... اشاره  کرد و گفت: 
اقدامات خوبی در این منطقه صورت گرفته اســت که 

البته کافی نیست.
وی بــه ایجاد پــارک بزرگی در تپه پیســا برای این 
منطقه تأکید کرد و گفت: با توجه به تراکم جمعیت در 

این منطقه ایجاد چنین پارکی ضروری است.
حمیدرضا حاجی بابایی، نماینــده مردم همدان در 
مجلس شورای اســالمی نیز در این مراسم با اشاره به 
اینکه ما دچار مشکل اساسی شناختی در شهر هستیم 
و بــه طور دقیق تعــداد واحدهای مســکونی و تعداد 
جمعیت را نمی دانیم، تصریح کرد: شورای اسالمی شهر 
به ما فهرستی بدهند که کجا فاضالب ندارد تا از طریق 

فرمانداری تعیین تکلیف کنیم.
امیرخجسته، دیگر نماینده مردم همدان در مجلس 
دهم هم با تأکید بر اینکه موضوع و مسأله فاضالب این 
منطقه باید به زودی حل شــود، ابــراز کرد: پروژه های 
مختلفی در مدیریت شهری تعریف شد که یک به یک 
به نتیجه می رسد که پل سردار همدانی نیز شهریور به 

اتمام می رسد.
مجید یوســفی نوید، مدیر منطقه چهار شــهرداری 
همدان نیز در این مراســم با بیــان اینکه برای احداث 
پارک زندگــی نزدیک بــه دو میلیارد تومــان هزینه 
شده اســت، گفت: افتتاح چهار بوســتان و چهار مورد 
دیوارکشــی رودخانه و ســه پروژه کلنگ زنی از جمله 

پروژه های منطقه چهار است.
وی بــا بیان این مطلب که در کوی فرهنگیان و الوند 
پارک هایی ایجاد شده است، بیان کرد: در مجموع حدود 

6.4 میلیارد تومان هزینه پارک ها است.
یوســفی نوید به کلنگ زنی تقاطع فرهنگیان - غدیر 
اشــاره و بیان کرد: با اجــرای آن تکمیل پل را خواهیم 

داشت که برآورد اولیه آن 35 میلیارد تومان است.
در پایان این مراسم از عوامل منطقه چهار شهرداری 

همدان تجلیل شد.

با حضور مسؤوالن مدیریت شهری همدان انجام شد

بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های منطقه چهار شهرداری

بوستان الوند

بوستان نواری پردیس

پارک نواری و پیاده رو خیابان خرد

دیوارکشی پشت دانشگاه پیام نور

دیوارکشی جنب بوستان شهید باهنر

دیوارکشی منوچهری

آیین روشندیوارکشی و پوشش رودخانه فرهنگیان جنب زمین طالبیان
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4 قیمـت هر گرم طال , 2 8 5 , 0 0 0
45,190,000 قیمت تمام سکه
23,280,000 قیمت نیم سکه
14,790,000 قیمت ربع سکه

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

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

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

22,690لير ترکيه
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