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صاحبان محترم مشاغل 
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مهلت ارائه الکترونيکي اظهارنامه و پرداخت ماليات از طريق 
سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پايان خرداد ماه 

سالجاري مي باشد.
35019-021 ستاد خبري دفتر مرکزي حراست

1526 مرکز ارتباط مردمي

جناب آقای مهندس
بادامئ محمدرضــا 

مديرعامل محترم شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان

انجمن انبوه سازان مسکن 
استان همدان

جنابعالي  شايسته  انتصاب 
بيانگر  که  جديد  سمت  در 
تعهد، لياقــت و توانمندي 
هاي برجسته شما مي باشد 
را صميمانــه تبريک عرض 
حضرت  درگاه  از  نمــوده، 
تعالي،  تــداوم  ســبحان، 
را  ســربلنديتان  و  توفيق 

مسئلت مي نماييم.
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)98 /3 /27 ول  ا نوبت  ( ی  ا مرحله  دو  عمومئ   مناقصه  گهئ  آ

روابط عمومي اداره کل زندانهاي استان همدان

  اداره کل زندانهاي اســتان همــدان در نظر دارد ارائــه خدمات 
خودروئــی اداره کل و بازداشــتگاه ، زندان مرکزی همــدان، اردوگاه 
کاردرمانــی، کانــون اصالح و تربیــت ، زندان مالیر ،زنــدان نهاوند  و 
زنــدان تویســرکان را بــرای مــدت یکســال شمســی از مورخــه 
1398/4/1 الــی 1399/3/31 از طریــق مناقصــه عمومــی واگذار 
نمایــد لذا از موسســه هــای واجد شــرایط که دارای ســوابق مرتبط 
در ایــن زمینه و صالحیت الزم از مراجع رســمی کشــور می باشــند 
دعــوت بعمل می آید جهــت دریافت اســناد مناقصــه از تاریخ درج 
 آگهی تا ساعت 9:30 روز چهارشــنبه مورخه 98/4/5 به آدرس
 http://setadiran.ir مراجعه و اســناد مناقصه را دانلود نمایند.

)در صورت تمایل به دریافت اســناد بصورت دســتی به آدرس همدان- 
ابتدای خیابان هنرســتان اداره کل زندانهای استان همدان –اداره امور 

مالی و پشتیبانی مراجعه شود.(
آخرين مهلت تحويل اســناد مناقصه: بصورت دســتی)به دبیرخانه 
اداره کل( و بارگذاری در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت   ) ســتاد 
(: ســاعت 9:30 مورخه 98/4/16 روزيکشنبه  و زمان بازگشائی 
ســاعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخه 98/4/17 در محل سالن 

جلسات اداره کل زندانها می باشد.
مبلغ برآورد اوليه: 6.703.260.000 ریال )شــش میلیارد و هفتصد و 

سه میلیون و دویست شصت هزار ریال(
خودروهای مورد نياز : مینی بوس ، خودروی ســواری ، خودروی ون 

و ســه نفر راننده )بشرح مورد اشاره در اسناد مناقصه(
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 335.163.000 ریال می باشد که 
بصــورت یکــی از بندهای ماده 4 آئین نامه تضمیــن معامالت دولتی از 

طرف پیمانکار ارائه می گردد.
جهت واریزوجه نقد  حســاب جاری شماره 2171315610007 تمرکز 
وجوه ســپرده اداره کل زندانهای اســتان همدان معرفی می گردد. الزم 
به ذکر است شــرکت کنندگان می بایست کلیه اسناد مناقصه)محتویات 
هر ســه پاکت الف- ب-ج( را در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس http://setadiran.ir ثبت و بارگذاری نمایند و اسناد خود 

را به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند.
توجه: در صورت عدم درج اســناد در سامانه فوق قیمت پیشنهادی فاقد 

باشد. اعتبار می 
 الزم بــه ذکر اســت اطالعات فــوق در پایگاه ملــی مناقصات به آدرس

 htpp.iets.mporg.ir ثبت شده است.
جهت اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 08138260752  

اداره امور مالی و پشــتیبانی اداره کل تماس حاصل 
فرمائید.
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جناب آقای مهندس

گردان بابک 
مدير کل محترم صنايع برق و الکترونیک وزارت

 صنعت، معدن و تجارت

شايســته  انتصــاب 
جنابعالی در سمت جديد 
را صميمانه تبريک عرض 
از درگاه حضرت   ، نموده 
ســبحان ، تداوم تعالی، 
را  سربلنديتان  و  توفيق 

مسئلت می نماييم.

هیئت مدیره 
شرکت پادرانیرو

جناب آقای مهندس

بادامئ رضا  محمــد 
مديرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی 

استان همدان

شايسته  انتصاب  حسن 
جنابعالی در سمت جديد 
را  صميمانه تبريک عرض 
نمــوده، از خداوند منان 
روزافزون  های  موفقيت 

شما را خواستاريم.

هیئت مدیره 
شرکت پادرانیرو

جناب آقای مهندس
خورشــيدوند د  ا مهرد

معاونت محترم شهرداري منطقه يک

انجمن انبوه سازان مسکن 
استان همدان

انتصاب شايسته جنابعالي 
در سمت جديد را تبريک 
از  نموده،  عرض  تهنيت  و 
توفيق،  منان  ايزد  درگاه 
سعادت و سالمتي برايتان 

مسئلت مي نماييم.
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جناب آقای مهندس

گردان بابک 
مدير کل محترم صنايع برق و الکترونیک وزارت

 صنعت، معدن و تجارت

شايســته  انتصــاب 
جنابعالی در سمت جديد 
را صميمانه تبريک عرض 
نمــوده، از خداوند منان 
روزافزون  های  موفقيت 

شما را خواستاريم.

مدیریت آموزشگاه 
خلبانی آسمان غرب

جناب آقای مهندس

بادامئ رضا  محمــد 
مديرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی 

استان همدان

شايســته  انتصــاب 
جنابعالی را تبريک عرض 
نمــوده، برايتان موفقيت 
توفيــق  و  روزافــزون 
از  را  خدمتگزاری مستمر 
مسالت  منان  ايزد  درگاه 

می نماييم.

مدیریت آموزشگاه 
خلبانی آسمان غرب

22210

روابط عمومي شهرداري تويسرکان

مناقصه تجديد  گهئ  آ
شهرداري تويســرکان قصد دارد پروژه نوسازي و بهسازي در محله مرکزي شهر تویســرکان محله باغدار را از طریق مناقصه 
عمومي به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند از تاریخ درج آگهي با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به 

شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
م الف 430

جناب آقاي مهندس رضوانئ جالل
رياست محترم سازمان جهاد کشاورزي 

استان همدان

جناب آقاي مهندس کرمئ
مديريت محترم اداره جهاد کشاورزي 

شهرستان بهار

 هفته جهاد کشاورزي را خدمت شما و همکاران 
توفیقات  نموده،  عرض  تبريک  پرتالشتان 

روزافزونتان را آرزومنديم.

مديريت شرکت سیمرغ 
واحد اللجین همدان

جناب آقای مهندس
خورشــيدوند د  ا مهرد

معاونت محترم شهرداري منطقه يک

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری همدان

انتصاب شايسته جنابعالي 
را در سمت جديد تبريک 
عرض نموده، اميد اســت 
به مردم  در خدمت رسانی 
فهيــم همــدان همواره 

موفق و سربلند باشيد.

22212
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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان:

اختصاص 70 هزار پیوندک گردو به همدان
همدان یک پنجم سیب زمینی کشور را تولید می کند

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ وعده داد

تأمین سوخت نفت کارگاه های سفال اللجین
 تا پایان مهر

استقبال ضعیف مردان همدان از طرح سنجش فشار خون

غربالگری فشارخون 133 هزار همدانی

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

تو بگو ننه جان   5

اینا همه َا ِبرکت انقالبمانه
خدا ِر شکر کردم که کشِوِرمان

 یِی چینین ِجوانایی داره
دیروز رفده بودم ِسِرگذر؛ مثه همیشه ُشُلغ پُُلغ 
بود. هرکی مشغول ِخریِد خودش بود. ِمنم داشتم 
میوه ورمی چیدم. دیدم دو سه تا خانم یِی گوشه 
ی یِواش یِواش دارن حــرف می زنن. پایدم دیدم 

یکیشان دختر آصاُدق، قِومه مانه. 

نهاوند میزبان همایش ملی فرش می شود 
طرح فرش »عشوند« ثبت ملی شد

4

قیمت میوه 
می شکند

رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان: با رسیدن محصوالت درختی همدان قیمت ها شکسته می شود

رئیــس اتحادیه میــوه و تره بار همــدان با تأکید 
بــر اینکه تا امروز هیچ یک از محصوالت ســردرختی 
اســتان همدان وارد بازار نشده است، ابراز کرد: عمده 
محصوالت موجود در بازار از مناطقی مانند اصفهان و 

شــهریار وارد استان شده است. با رسیدن بار درختان 
اســتان همدان بدون شــک قیمت میــوه نیز کاهش 
می یابــد. محمد فامیل متقــی در گفتگویی با بیان 

2اینکــه قیمت میوه های نوبرانه در بازار ...

2

4

شعله آتش بر 2/5 هکتار 
از مراتع بهار

4

سرکان نخستین شهر 
پاک کشور می شود

3

مصرف سیگار در بین دختران 
دو برابر شده است

2
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان:

تعداد معتادان متجاهر همدان 
کمتر از 200 نفر است

تملک بانک یا راه اندازی مجدد

100 واحد تولیدی تعطیل همدان بر سر دوراهی

سرپرست منطقه چهار شهرداری همدان خبر داد:

بازگشایی 3 معبر در منطقه 4 شهر
ایران و جهان 3

حمایت قاطع مجلس از پلیس در برخورد با بی حجابی

امیدی به دستگاه های فرهنگی 
نیست!

عضو کمیســیون قضایی مجلس با بیان اینکه 
دیگر امید زیــادی به دســتگاه های فرهنگی در 
زمینــه حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر 
نداریم، از حمایت قاطع مجلس در زمینه برخورد 

جدی پلیس با بی حجابی داخل خودرو خبر داد.

2
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خبــر

سردار »مهدی فرجی« جانشین 
فرمانده قرارگاه پدافند زیستی 

همدان شد
همدان: ســردار  خبر  گــروه  هگمتانه، 
فرمانده  جانشین  عنوان  به  فرجی«  »مهدی 
همدان  اســتان  زیســتی  پدافند  قرارگاه 

منصوب شد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی سپاه 
بر اساس دستورالعمل  انصارالحســین)ع( همدان، 
شــورای عالی پدافند غیرعامل کشــور و طی حکم 
استاندار و رئیس شورای عالی پدافند استان همدان، 
سردار سرتیپ دوم پاسدار »مهدی فرجی« با حفظ 
مسؤولیت، به سمت جانشین فرمانده قرارگاه پدافند 

زیستی استان همدان منصوب شد.
پدافند زیستی مجموعه ای از اقداماتی است که 
شامل رصد و پایش تهدیدات زیستی و هشدار سریع، 
قرنطینه و محدودسازی، بازیابی و حذف منابع آلوده 
و مدیریت افکار عمومی در برابر تهدیدات زیســتی 
است که موجب حفاظت از سرمایه های ملی در برابر 
تهدیدات زیستی و کاهش آثار و عواقب ناشی از آنها 

می شود.
حوزه تهدیدات پدافند زیســتی شامل انسان، دام، 
نباتات، آب آشامیدنی، محیط زیست، منابع طبیعی، غذا 
و دارو و صنایع مرتبط با آن است که اصلی ترین هدف 

در این پدافند حفظ سالمت آحاد افراد جامعه است.

خبــر
دبیر شورای هماهنگی 

مبارزه با مواد مخدر همدان:

تعداد معتادان متجاهر 
همدان کمتر از 200 نفر است

راه اندازی مرکز ماده 16 جنوب استان
 با همکاری سپاه تا یک ماه آینده در نهاوند

هگمتانه، گروه خبر همدان: دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان گفت: 
تعداد معتادانی که امروز در همدان متجاهر 

خوانده می شوند به 200 نفر هم نمی رسد.
سیدرســول حســینی در گفتگویــی بیــان 
کرد: ظرفیــت 400 نفری مرکز مــاده 16 برای 
پیگیری های  با  اســتان  جنوبی  شهرســتان های 
اســتاندار و همکاری ســپاه در نهاوند تا یک ماه 

آینده راه اندازی می شود.
وی بــا بیان اینکه در همــدان معتاد متجاهر 
که با تعریف قانونی آن هم خوانی داشــته باشــد 
نداریــم اظهار کرد: تعــداد معتادانی که امروز در 
همدان متجاهر خوانده می شــوند به 200 نفر هم 

نمی رسد.
وی افــزود: با این وجود مرکز ماده 16 همدان 
می توانــد 250 نفر را در خود جای دهد که البته 

همه آنها معتاد متجاهر محسوب نمی شوند.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
همــدان تصریح کرد: ظرفیــت 400 نفری مرکز 
ماده 16 برای شهرســتان های جنوبی اســتان با 
پیگیری های اســتاندار و همکاری سپاه در نهاوند 

تا یک ماه آینده راه اندازی می شود.
وی با بیان اینکه این اقــدام برای آمادگی در 
برابر احتماالت آینده انجام شــده است ادامه داد: 
ظرفیت اســمی استان نســبت به تعداد معتادان 

متجاهر بین دو تا 2.5 برابر است.
رسولی خاطرنشــان کرد: متعاد متجاهر بنا بر 
قانون فــرد مبتال به مواد مخدر و رانده شــده از 
ســوی خانواده است که به بیماری های خطرناکی 
نیز مبتالســت و در جامعه پذیرفته نمی شــود به 
طوری کــه مراکز میان مدت نیــز آنها را پذیرش 

نمی کنند.
وی گفــت: معتادانی که در ماده 16 داریم نیز 
با این تعریف هم خوانی ندارند و افرادی هســتند 
که با شکایت خانواده توسط دستگاه قضا دستگیر 

شده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

کارانه پزشکان همدان
 کمتر از 40 میلیون تومان است

هگمتانه، گروه خبر همــدان: معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا گفت: کارانه 

پزشکان همدان کمتر از 40 میلیون تومان است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با بیــان اینکه پرداخت کارانه کالن به پزشــکان 
واقعیــت ندارد اظهار کرد: در مجموع بیش از 40 
میلیون تومان کارانه پرداخت نمی شود و تاکنون 
پزشکی نداشــتیم سقف این مبلغ را دریافت کند 

زیرا مبالغی هم برای مالیات کسر می شود.
وی گفت: پرداخت کارانه بر اساس آئین نامه و 
دستورالعمل خاصی انجام می شود و مبلغ اضافی 

پرداخت نمی شود.
ابراهیم جلیلی با بیان اینکه قریب به یک سال 
کارانه پزشکان همدان پرداخت نشده است گفت: 
درصدی از حق الزحمه پزشــکان به صورت کارانه 

پرداخت می شود که پلکانی است.
وی با بیــان اینکه در مجموع بیشــتر از 40 
میلیون تومان کارانه پرداخت نمی شود و تاکنون 
پزشــکی نبوده که سقف این مبلغ را دریافت کند 
چراکه مبالغی هم برای مالیات کســر می شــود 
افزود: به هیچ وجه پزشــکی کارانه کالن دریافت 

نکرده است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با اشــاره به اینکه جزئیات آئین نامه و فرمول های 
موجود را در اختیار رســانه ها قرار خواهیم داد تا 
شفاف ســازی شود گفت: محاســبه کارانه فرمول 
پیچیــده ای دارد و از درآمد بیمارســتان مبلغی 

سهم پزشک پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه بیمارســتان ها در حال حاضر 
تمام هزینه های خــود را از محل درآمد پرداخت 
می کنند که عملکرد پزشــک اســت خاطرنشان 
کرد: بر اساس عمکرد پزشک درصدی مبلغ کارانه 

پرداخت می شود و خارج از آن نبوده است.
جلیلی با اشاره به اینکه پرداخت کارانه ضوابط 
خاصی دارد و اگر مبلغی تغییر کند ســازمان های 
نظارتــی ورود خواهنــد کــرد افــزود: نیــاز به 
شفاف سازی داریم تا مردم در جریان روند آن قرار 
گیرند، به عنوان مثال مشــخص است که در یک 
عمل آپاندیس چند درصد باید به پزشک، پرستار، 

نیروی خدماتی، غذای بیمار و... تعلق گیرد.
وی بیان کرد: کارانه بر اساس ضوابط کشوری 
تعریف شــده و نمی توان مبلغــی باالتر از میزان 

تعیین شده آن اختصاص داد.

سرپرست منطقه چهار شهرداری همدان خبر داد:

بازگشایی 3 معبر در منطقه 4 شهر
هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: در ادامه 
عملیــات اجرایی بازگشــایی معابر در منطقه 
چهار شــهر، تعداد 3 ملک مسکونی تملک و 

تخریب شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، مجید یوســفی نوید 
سرپرســت منطقه چهار شهرداری همدان در این باره 
اظهار کرد: شهرداری منطقه چهار بنا به ضرورت و در 
جهت خدمت رســانی به شهروندان اقدام به بازگشایی 
معابر به منظور تردد مناســب شهروندان و نیز کاهش 
حجم ترافیکی که در برخی موارد منجر به خســارت 
می شود کرده است که در همین رابطه چندین پالک 

در سطح منطقه تملک و تخریب شد.
وی با تأکید بر اینکه کاهش بار ترافیکی و تسهیل 
عبــور و مرور برای شــهروندان در اولویت این منطقه 
قرار دارد، بیان کرد: بازگشایی معابر اصلی و فرعی در 

منطقه چهار در دســتور کار جدی شهرداری منطقه 
قرار دارد که در همین رابطه به تازگی شــاهد تملک 
و تخریب امالک مســیری در کوی ولیعصر)عج(، معبر 
عقیــل 19 واقع در کوی اسالمشــهر، معبر کوچه 41 
جنب مســجد حضــرت ابوالفضل)ع( واقــع در کوی 
ولیعصر)عج( و همچنین کوچه شــهید مدنی 22 واقع 
در حصــار امــام )ره( بودیم که با اجرای آنها مســیر 

دسترسی برای چندین پالک ممکن شد.
یوســفی نوید در پایان بیان کرد: امید است با اجرای 
چنیــن اقداماتی بتوان میــزان رضایتمندی و خدمات 
رسانی مطلوب تر شــهری را برای شهروندان فراهم کرد 
و این نوید را به ســاکنان منطقه می دهیم که در جهت 
تســهیل عبور و مرور وســایل نقلیه و عابران، تملک و 
تخریب ســایر پالک های باقی مانده در منطقه چهار را 

به سرانجام برسانیم.

تملک بانک یا راه اندازی مجدد

100 واحد تولیدی تعطیل همدان بر سر دوراهی
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار همدان 
گفت: حدود 100 واحد تولیدی تعطیل اســتان 
همدان که اطالعات آنان از دستگاه ها و بانک ها 
گرفته شده اســت تعیین تکلیف خواهند شد و 
این واحدها یا مجدداً وارد عرصه تولید می شوند 
و یا در نهایت در صورت حل نشــدن مسأله به 

تملک بانک درخواهند آمد.
ظاهر پورمجاهد در گفتگویی اظهار کرد: به ابالغیه 
وزیر کشور مبنی بر رفع موانع تولید در استان همدان 
به خوبــی پرداخته و به همه دســتگاه های اجرایی و 

فرمانداری ها اعالم شده است.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی اســتان همدان 
دسته بندی شده است افزود: برخی از این واحدها قابل 
احیاست و برخی دیگر نیاز به نظرات کارشناسی برای 
تقویت، تنوع تولید و وارد کردن ســرمایه گذار جدید 

دارد.
وی با اشــاره بــه اینکه واحدهایی کــه با ظرفیت 
کمتری نســبت به ظرفیت اســمی در حــال فعالیت 
هســتند نیز پیگیری شــدند تصریح کرد: با شــورای 
بانک های اســتان برای تسهیل پرداخت نقدینگی الزم 
در قالب های مختلف نیز نشســت های متعددی برگزار 

شده است.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار همدان با بیان اینکه نامه وزارت کشور برای 
تعیین تکلیف واحدهــای راکد بود ادامه داد: این نامه 

پیگیری و پاســخ آن در مدت زمان مشخص شده به 
وزارت کشور اعالم شده است.

وی با اشــاره به اینکه امروز شاهد همکاری بانک ها 
در این زمینه هستیم خاطرنشان کرد: البته باید مدت 
زمان بیشتری ســپری شود تا با پیشرفت امور بتوانیم 

میزان همکاری مفید را تعیین کنیم.
پورمجاهد با بیان اینکه رونــد کاری در بانک های 
مختلف متفاوت است افزود: برخی از بانک ها با سهولت 
بهتری امور را پشــت سر می گذارند و برخی اختیارات 
کمتری داشــته و باید با مرکز هماهنگــی الزم را به 

عمل آورند.
وی بــا بیان اینکه این موارد را به وزارت کشــور و 
وزارت صمــت منتقل کردیم اظهار کــرد: بانک هایی 
که در اســتان تصمیم گیری می کنند امور مربوط را با 

سرعت بیشتری پیش می برند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار همدان افزود: طی این ابالغیه ای حدود 
100 واحد تولیدی که اطالعات آنان از دستگاه ها 
و بانک ها گرفته شده اســت تعیین تکلیف خواهند 

شد.
وی با اشــاره به اینکه این واحدهــا یا مجدداً وارد 
عرصه تولید می شــوند و یــا در نهایت در صورت حل 
نشــدن مســأله به تملک بانک درخواهند آمد تصریح 
کرد: برخی از این واحدها مشــکل مدیریتی دارند و یا 
با کمبود منابع مواجه هستند و برخی نیز بازار مناسب 
ندارنــد که باید نوع تولیــد و کیفیت خود را دگرگون 

کنند.
پورمجاهــد با بیــان اینکه برخــی از واحدهای 
تولیــدی با معوقــات مواجه هســتند ادامــه داد: 
واحدهای کمی داریم که در حوزه مالیاتی مشــکل 
داشته باشــند و امور مالیاتی همکاری بسیار خوبی 

را ارائه می دهد.
وی خاطرنشان کرد: شــرایط تأمین اجتماعی نیز 
تسهیل شــده و مشــکالت واحدهای تولیدی در این 

زمینه کاهش یافته است.
پور مجاهد با بیان اینکه هر ســه ماه یکبار گزارش 
مدونی خواهیم داد گفــت: پایان خردادماه و در اوایل 
تیرمــاه گزارش آخریــن وضعیت ایــن واحدها اعالم 

خواهد شد.
در  تولیدی  واحدهــای  بهزادی شــریف:   *
شهرســتان های نهاند، رزن و اســدآباد مورد 

بررسی قرار گرفته اند
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان نیز با بیان اینکه پس از ابالغ وزیر کشور 
هر دوشــنبه به صورت مستقل از جلسه ستاد تسهیل 
جلســه ای در راســتای رفع موانع واحدهای تولیدی 
برگزار شده است اظهار کرد: پیگیری و بررسی مشکل 
واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در استان با هماهنگی 

دستگاه های مرتبط انجام می شود.
حمید بهزادی شــریف با اشــاره به اینکه واحدهای 
فعال دارای مشــکل نیز در دســت بررسی قرار دارند 
افزود: با فرمانداران شهرســتان ها مکاتبات الزم برای 

معرفی واحدهای راکد و دچار مشــکل صورت گرفته 
است.

وی با بیــان اینکه تاکنون واحدهــای تولیدی در 
شهرســتان های نهاند، رزن و اســدآباد مورد بررسی 
قرار گرفته اند ادامه داد: مصوبات این جلسات در قالب 
مصوبه ســتاد تســهیل که الزم االجرا است گنجانده 

می شود.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با اشــاره به اینکه در جلسه آتی نتیجه 
برگزاری جلســات رفع موانع تولیــد در یک و ماه نیم 
گذشــته در استانداری مطرح می شود تصریح کرد: در 
این جلســه عملکرد ادارات مرتبط و بانک ها در اجرای 

مصوبات بررسی می شود.
وی بــا بیان اینکــه امیدواریم نتایــج مطلوبی در 
راســتای رونق تولید حاصل شــود خاطرنشــان کرد: 
سرمایه گذاران جدید برای تعدادی از واحدهای تعطیل 
در اســتان در راســتای احیای واحد به بانک معرفی 

شده اند.
بهزادی شــریف با توجــه به اینکه ایــن اقدام به 
تازگی آغاز شده اســت گفت: نتایج قطعی مصوبات 
و بازخــورد آن در جامعه در 6 ماه آینده مشــخص 

خواهد شد.
وی اظهار کــرد: یکی از نتایــج رضایت بخش این 
ابالغیــه احیــای واحد تولیــدی نهاونــد نوچین در 
شهرســتان نهاوند است که پس از 15 سال تعطیلی تا 

پایان سال مجدداً راه اندازی خواهد شد.

استقبال ضعیف مردان همدان از طرح سنجش فشار خون

غربالگری فشارخون 133 هزار همدانی
هگمتانــه، گروه خبر همــدان: رئیس گروه 
مرکز  واگیر  غیــر  بیماری های  از  پیشــگیری 
بهداشت همدان با تأکید بر اینکه مردان به خاطر 
تغذیه و شغل جزء گروه  نوع  بدنی،  فعالیت های 
پر خطر جامعه هســتند، ابراز کرد: اما متأسفانه 
اهمیت زیادی برای ســالمتی خود قائل نیستند 
و حضورشان در طرح ملی غربالگری فشار خون 

بسیار کم رنگ بوده است.
راضیه ســادات میرمعینی در گفتگویی اظهار کرد: 
گفت: در هفته نخســت آغاز طرح ملــی غربالگری و 
کنترل فشار خون 133 هزار نفر از جامعه هدف استان 

همدان مورد غربالگری قرار گرفتند.
وی ادامه داد: بر اســاس آخریــن گزارش، تاکنون 
133 هزار نفر از جمعیت جامعه هدف توسط کارکنان 
ما در خانه های بهداشت، مراکز جامع خدمات سالمت، 
ایستگاه های ســیار و حضور نیرو ها در اماکن پر تردد 

غربالگری شدند.
وی بــا بیان اینکه بیش از 20 درصد جمعیت مورد 
نظر ما غربالگری شــدند، ابراز کرد: در بررسی های به 

عمل آمده 17 درصد از این افراد دارای فشار خون باال 
بوده و 20 درصد نیز دچار پیش فشار خون بوده اند.

رئیــس گروه پیشــگیری از بیماری های غیر واگیر 
مرکز بهداشت همدان گفت: افرادی که فشار خونشان 
بیش از مقدار اســتاندارد باشد به یک پزشک عمومی 

ارجاع داده می شوند تا این بیماری توسط پزشک تأیید 
شــود و با توجه به عدد فشــار خون اقدامات کنترل و 

درمان برای بیمار انجام می شود.
میرمعینــی بــا تأکید بــر اینکه مــردان به خاطر 
فعالیت های بدنی، نوع تغذیه و شغل جزء گروه پر خطر 

جامعه هســتند، ابراز کرد: اما متأسفانه اهمیت زیادی 
برای سالمتی خود قائل نیستند و حضورشان در طرح 

ملی غربالگری فشار خون بسیار کم رنگ بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه دو اتوبوس ســیار نیز برای 
غربالگری فشــار خون در شــهر همدان قــرار گرفته، 
تصریح کرد: عالوه بر پایگاه های ثابت و سیار، کارکنان 
ما در کارخانجات، ادارات، محل برگزاری نماز جمعه و 
اماکن پر تردد حاضر شــده و اقدام به غربالگری فشار 
خون افراد باالی 30 ســال، مادران بــاردار و بیماران 

کلیوی می کنند.
رئیس گروه بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت 
همدان با بیان اینکه بیماری فشار خون یک بیماری 
خاموش، خطرناک و عامل ابتال به سکته های مغزی 
و قلبی اســت، ابراز کــرد: با شناســایی به موقع و 
کنتــرل این بیماری می توان از عوارض خطرناک آن 

کرد. پیشگیری 
میرمعینی از مردم خواســت نســبت به ســالمتی 
خود حساس باشــند و برای دریافت خدمات بهداشتی 

پیش قدم شوند.

قیمت میوه می شکند
رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان: با رسیدن محصوالت درختی همدان قیمت ها شکسته می شود

رئیس  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانــه، 
اتحادیــه میــوه و تره بار همــدان با تأکید 
بر اینکــه تا امروز هیچ یــک از محصوالت 
نشده  بازار  وارد  همدان  اســتان  سردرختی 
اســت، ابراز کرد: عمــده محصوالت موجود 
در بازار از مناطقی مانند اصفهان و شــهریار 
بار  با رســیدن  وارد اســتان شــده است. 
درختان اســتان همدان بدون شــک قیمت 

می یابد. کاهش  نیز  میوه 
محمد فامیل متقــی در گفتگویی با بیان اینکه 
قیمــت میوه هــای نوبرانــه در بــازار همدان 20 

درصد کاهــش یافت گفت: کاهش قیمت میوه های 
دارد. ادامه  بازار همدان  در  نوبرانه 

وی اظهار کرد: قیمت میوه های نوبرانه نســبت 
به هفته های گذشــته کاهــش یافته و این کاهش 

قیمت در روزهای آینده محســوس تر می شود.
وی بــا بیان اینکــه در روزهای نخســت هفته 
قیمت میوه کمی گران تر از ســایر ایام هفته است، 
ابراز کرد: امروز میوه های نوبرانه در بازار ســرگذر 
همدان بین 5 تا 10 هــزار تومان به فروش رفت. 
قیمت ها با توجــه به نوع میوه و درجه کیفیت آن 

است. متفاوت 

با  بار همــدان  رئیــس اتحادیــه میوه و تــره 
تأکید بــر اینکه تا امروز هیچ یــک از محصوالت 
ســردرختی اســتان همدان وارد بازار نشده است، 
ابــراز کرد: عمــده محصوالت موجــود در بازار از 
مناطقی مانند اصفهان و شــهریار وارد استان شده 
است. با رســیدن بار درختان استان همدان بدون 

شــک قیمت میوه نیز کاهش می یابد.
بازار  انواع میــوه در  به قیمــت  فامیــل متقی 
همدان اشــاره کرد و گفت: قیمت هرکیلو طالبی3 
هــزار تومان، هندوانه 2 هــزار تومان، هلو 5 تا 7 
هــزار تومان، آلوچــه 3 تا 5 هــزار تومان و توت 

فرنگی بین 5 تا 8 هزار تومان اســت.
وی بــا بیان اینکه امســال میزان عرضه زردآلو 
نسبت به سال گذشــته کاهش یافته است، تصریح 
کرد: کمبــود این محصول در بازار ســبب گرانی 
این نوع میوه شده اســت. قیمت هر کیلو زردآلود 

درجه یک برابر با 10 هزار تومان اســت.
رئیــس اتحادیه میوه و تره بــار همدان با تأکید 
بر اینکه نظارت بازرســان سازمان صمت، اصناف و 
اتحادیه میوه و تره بار به شکل روزانه در بازار میوه 
فروشــان همدان اعمال می شــود گفت: هیچ گونه 

گران فروشی مشاهده و گزارش نشده است.

رئیس اداره تجهیزات و ماشین آالت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

32 دستگاه ماشین آالت راهداری همدان از رده خارج شد
اداره  رئیــس  هگمتانه، گــروه خبر همدان: 
تجهیزات و ماشین آالت اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان همدان گفت: 32 دستگاه 
ماشین آالت فرســوده راهداری استان همدان از 

رده خارج شده اند.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره کل 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان، آرش 
آزادی اظهار کرد: هم اکنون 410 دســتگاه انواع ماشین 
آالت ســبک، سنگین و نیمه ســنگین به منظور انجام 
خدمات راهداری و حمل و نقل جاده ای در استان همدان 

وجود دارد. وی افزود: از این تعداد 32 دســتگاه فرسوده 
و از رده خارج شــده اند و 15 دستگاه نیز در حال تعمیر 

هستند.
آزادی با اشــاره به اینکه در چند سال اخیر با لحاظ 
کردن اعتبار الزم، تعدادی از این ماشین آالت تجهیز و به 
روز شده اند، ابراز کرد: اقدامات اساسی در زمینه بازسازی 
و نوسازی 8 دســتگاه انواع ماشین آالت در دست اقدام 

است.
رئیس اداره تجهیزات و ماشین آالت اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان همــدان ادامه داد: یک 

دســتگاه برف خور با اعتبار یک صد میلیون تومان، یک 
دستگاه گریدر با هزینه 25 میلیون تومان و یک دستگاه 
خط کش با اعتبار 30 میلیون تومان پس از گذشت 15 

سال اصالح، بازسازی و راه اندازی شده اند.
این مســؤول اضافه کرد: در سال جاری برای آمادگی 
هر چه بیشتر ناوگان ماشــین آالت راهداری بیش از 4 
میلیارد تومان نیز در تأمین اقالمی از جمله قطعات یدکی، 
سوخت، روانکار، ضد یخ، باتری، تیغه و الستیک در نظر 

گرفته شده است.
آرش آزادی، متوسط عمر ماشین آالت سنگین را 24 

سال، ماشین آالت سبک را 14 سال، ماشین آالت نیمه 
سنگین را 28 ســال و در مجموع میانگین عمر ماشین 
آالت راهداری را 21 ســال عنوان کرد و گفت: به دلیل 
عمر باالی این ماشین آالت، هزینه تعمیر و نگهداری آنها 
باالست که این امر به اعتبارات بیشتر نیاز دارد تا راهداران 
بتوانند با استفاده از ماشین آالت مناسب خدمات مطلوبی 
را ارائه کنند. وی تأکید کرد: عمده فعالیت ما هم زمان با 
فصل زمستان و آغاز بارش برف در استان است و به همین 
منظور مهمترین دغدغه تعمیر و راه اندازی ناوگان است 

که با رفع آن فعالیت ها تسریع می یابد.

خبــر همدان

یادداشت روز

حفظ حرمت مداحی اهل بیت)ع( 
وظیفه ای بر دوش تک تک ما

اعظم مهری

خیلی از ما با تمــام قلب و وجودمان خیلی 
وقت ها پای نوای دلنشین مداحانی نشسته ایم 
که از عاشــقانه های بی کرانمان خوانده اند، از 
دلدادگی هایی که برایمان حرمت دارد، قداست 
دارد و دلمان را تا اوج خدا برده اســت. شور و 
شــیدایی مداحان اهل بیت)ع( و انتقال آن به 
عاشــقان ایشان، همیشه نشــانی بوده از مهر و 

محبتی که با یاد خدا همراه بوده است.
حضرت آقا همیشــه بــرای مداحی حرمت 
خاصی قائلند و در یکی از فرمایشــات خود در 
این باره می فرمایند: من گاهی اوقات می شنوم 
که در جلســه  مّداح صاحب  هنر، نه شــعر و نه 
مضمــون در جهت معرفت افزایی نیســت؛ این 
گناه اســت، این ظلم است. شــما هنر دارید، 
توانایی دارید، امروز در جامعه  اســالمی فرصت 
دارید؛ این فرصت همیشــه نبــود؛ این فرصت 
در هــر ســاعتی، در هر لحظــه ای از لحظات 
عمِر »تاریخی« که دســت بدهد، مغتنم است، 
نباید از دست برود. امروز ما می توانیم اسالم را 
ترویج کنیم؛ یک روز فقط با کتاب بود، با منبر 
بود، با ســخنرانی بود؛ امــروز عالوه  بر آنچه در 
گذشته بود، با مّداحی است. سابق -زمان دوران 
طاغوت- ایــن همه خواننده  خــوب، این همه 
سراینده  خوب در خدمت اهل بیت)ع( نداشتیم؛ 
امروز بحمداهلل عّده زیاد اســت؛ کّمّیت، بسیار 
خوب، کیفّیت هم بســیار خوب؛ این کیفّیت را 

روزبه روز افزایش بدهید.
امروز دشــمنان به زوایای زندگی من و شما 
ملّــت انقالبی، با دّقت دارنــد نگاه می کنند که 
شــاید نقطه ضعفی پیدا کننــد و از آنجا نفوذ 
کنند؛ این مناطق نفوذ دشــمن را شناســایی 
کنید، در مقابل آنهــا صف آرایی کنید؛ وقت را 
هدر ندهیم. امروز همه موّظفیم، همه مسؤولیم؛ 
جامعه  مّداحان هم جزو جوامع مســؤول کشور 
اســت. معارف اسالمی را ]تبیین کنید[.) دیدار 

مداحان اهل بیت علیهم السالم07/12/1397(
مداحی مقدس اســت و وقتی رهبر انقالب 
این همه از برکاتش می فرمایند نشــان دهنده 
اهمیت این هنر الهی اســت. امــا چرا گاه یک 
مداحــی آنگونه که در شــأن و منزلت این هنر 
اســت قرار نمی گیرد و عاشقان اهل بیت)ع( را 
رنجیده می کنــد؟ چندی پیش یک مداحی در 
فضای مجازی پیچیده شــد با این مطلع »داره 
می ریزه از آســمون ســتاره ملک می ریزه/ داره 
می ریزه....« و خیلی ها در برابرش عکس العمل 

نشان دادند.
اینکه مداحان ما چگونه باید رفتار کنند یک 
روی سخن اســت و اینکه مردم چگونه باید در 
برابر چنین مســائلی عکس العمل نشان دهند 
روی دیگری اســت. این مداحی متأسفانه مورد 
سوءاستفاده بســیاری از افراد گاه مغرض و گاه 
نــاآگاه قرار گرفــت. اما باید توجــه کرد که ما 
خودمان در برابر چنین اتفاق هایی مســؤولیت 
ســنگینی داریم. ما نباید نشر دهنده این ماجرا 

باشیم.
ما به عنوان عضوی از پیکره اســالمی باید با 
آگاهی و بصیــرت در چنین رخدادهایی عکس 
العمل نشــان دهیم. اگر یک نفر کاری می کند 
که شایسته نام مقدس مداحی نیست، و کسانی 
از ایــن حرکت سوءاســتفاده می کنند ما نباید 

بگذاریم این کار ادامه پیدا کند.
ما به عنوان عاشــقان اهل بیت)ع( که سال 
هاست با نوای مداحان بزرگ اسالم به لحظاتی 
ملکوتی و آسمانی رسیده ایم و دل در گرو این 
راه پرخیر و برکت داده ایم، باید در برابر چنین 
حرکت هایی رفتاری در شأن یک مسلمان آگاه 

و متعهد و دلسوز داشته باشیم.
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اخبار کوتاه

آمار باالی خانه های بی سکنه 
در ایران

از 25 میلیــون و 412 هزار خانه در ایران تنها 
22 میلیــون و 830 هزار واحد آن دارای ســکنه 
است. نتیجه می شود 2.58 میلیون خانه خالی که 
البته باید 2.1 میلیون مســکن نیمه خالی عمدتاً 
به عنــوان خانه هــای ویالیــی دوم را هم به آن 
اضافه کرد که حداقل شــش ماه سال بالاستفاده 
است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه می شویم 4.7 
میلیون خانه مازاد و حدود 91 میلیارد دالر عدم 

بهره وری اقتصادی است.

بانوی آمربه معروف گیالنی:

با زبان لّین خواستم تا پوشش 
خود را رعایت کنند

بار اول که از خیابان رد شدم، آن افراد را دیدم، 
در حال برگشتن هنجارشکنی آن ها تشدید شده 
بود؛ نتوانستم مقاومت کنم و چیزی نگویم با خود 
گفتم: خدایا برای رضای تو و شــادی دل حضرت 
زهــرا )س( مــن تذکر را می دهم و بــا زبان لین 
خواســتم تا پوشــش خود را رعایت کنند اما آنها 

من و فرزندم را کتک زدند.

اپراتور نروژی نفتکش:

ایرانی ها از خدمه به خوبی 
پذیرایی کردند

اپراتور کشــتی نروژی حادثه دیده در دریای 
عمان در بیانیه ای اعالم کــرد: تمامی 23 خدمه 
نفتکــش، ایــران را از فــرودگاه بندرعباس ترک 
کردند و در فــرودگاه بین المللی دبی فرود آمدند 

و مقامات ایرانی به خوبی از آنها پذیرایی کردند.

زاهدی رئیس کمیسیون 
آموزش مجلس شد

»مهدی زاهدی«، نماینده مردم کرمان و راور، 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد. 
پیش از او محمدرضــا عارف نماینده مردم تهران 
در مجلــس و رئیس فراکســیون امید بر صندلی 

ریاست کمیسیون آموزش نشسته بود.

مصرف سیگار در بین دختران 
دو برابر شده است

معاون بهداشت وزارت بهداشت با ابراز نگرانی 
نســبت به کاهش ســن مصرف دخانیات گفت: 
مصرف سیگار از سال 86 تا سال 95 بین دختران 
دو برابر شده است. از سال 88 تا سال 98، مصرف 
روزانه قلیان در کشــور 40 درصد افزایش داشته 
اســت و باالترین میزان مصرف سیگار در سنین 
45 تــا 54 اســت. بیش از 76 درصــد نوجوانان 

نسبت به زیان آور بودن دخانیات آگاهی دارند.

قیمت دالر وارد کانال 13 هزار 
تومان شد

صرافی های بانک ها هم اکنــون قیمت دالر را 
برای فروش به مردم، با افزایش 150 نســبت به 
روز قبل، 13 هــزار و 100 تومان اعالم کرده اند. 
بر همین  اســاس طی روز گذشــته قیمت فروش 
یورو در صرافی های بانک ها، 15 هزار تومان اعالم 

شده است.

شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
ایران ماند

در انتخابــات دیــروز اتاق بازرگانــی،  صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران، غالمحســین شافعی 
توانست با کسب اکثریت آرا، در سمت رئیس این 
اتاق ابقا شــود و مجدداً برای چهار ســال ریاست 

اتاق ایران را بر عهده بگیرد.

انعکاس
بارگیری محموله 60 تنی دارو برای حج 98

حمایت قاطع مجلس از پلیس در برخورد با بی حجابی

امیدی به دستگاه های فرهنگی نیست!
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون 
قضایی مجلس با بیان اینکه دیگر امید زیادی به 
دستگاه های فرهنگی در زمینه حمایت از آمران 
به معروف و ناهیان منکــر نداریم، از حمایت 
قاطع مجلس در زمینه برخورد جدی پلیس با 

بی حجابی داخل خودرو خبر داد.
محمدعلی پورمختار درباره عملکرد نیروی انتظامی 
در مسئله حجاب و برخورد با بی حجابی اظهار کرد: این 
موضوع )عفاف و حجاب( تا زمانی که مربوط به مسائل 
فرهنگی یا ناشی از بی اطالعی و عدم آگاهی نسبت به 
احکام شرعی باشد، در حیطه مأموریتهای دستگاه های 
فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 
تبلیغات، سازمان اوقاف و سایر دستگاه های فرهنگی 
است که این مأموریتها کم و بیش به اشکال مختلف 

انجام می  شود.
نماینده دوره دهم مجلس شواری اسالمی ادامه داد: 
در برخی مواقع، این رویه کاماًل سیاســی و هدفمند 
می شود، دشمن اکنون به دنبال طراحی اهداف مختلف 
از جمله بی اعتماد کردن قشر نوجوان، جوان و بانوان 
به مسئله حجاب، زیر سؤال بردن حجاب و تشویق به 
بی حجابی داخل خودرو و معابر عمومی است که این 
موضوع دیگر به مسائل فرهنگی و اعتقادی برنمی گردد 
بلکه به موضوعات سیاسی و امنیتی ربط پیدا می کند 
که در این مواقع جایگاه دستگاه امنیتی و انتظامی خود 
را بیشــتر عیان کرده و حضور قوی، جدی و برخورد 

قاطع با اینگونه عوامل را می طلبد.
وی تصریح کرد: برخی افراد ساده اندیشــند یا در 
جهت سوءاستفاده از فضا به نفع خود یا جریان وابسته 
به خود هستند که با نقد عملکرد نیروی انتظامی در 
مسئله حجاب، به نوعی مخالف با رفتارهای ناجا بوده و 
چه بسا بی عالقه نیستند بی حجابی در جامعه بروز کند.

این عضو کمیســیون قضایی خاطرنشــان کرد: 
قاطبه مردم مسلمان ایران به ارزشهای اخالقی جامعه 
پایبنــد بوده و آن را رعایــت می کنند که متخلفان و 
قانون شکنان با اقدام قاطع دستگاه ها از جمله نیروی 

انتظامی مواجه می شوند.
وی ضمن تقدیــر از موضع فرمانــده ناجا درباره 
مسائل مربوط به حجاب و اقدام عملی نیروی انتظامی 
در این رابطه، از حمایت همه جانبه از اقدامات نیروی 

انتظامی در زمینه حجاب و عفاف خبر داد.

* قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر اجرا نمی شود

پورمختار در پاســخ به این سؤال که آیا حمایت 
کافی از آمران بــه معروف و ناهیان از منکر صورت 
می گیرد، گفت: حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر در حد و حدود مناســب صورت نمی گیرد؛ 
قانون نیز به نوعی در این زمینه اجرا نمی شــود، در 
مجلس نهــم قانونی خوب و ضروری درباره حمایت 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد اما 
این قانون در سایه بی توجهی و بی اعتمادی برخی از 
دستگاه ها و مسؤوالن اجرا نمی شود لذا این حمایت 

صورت نمی گیرد.
نماینده دوره دهم مجلس شواری اسالمی با بیان 
اینکه دیگر امید زیادی به دستگاه های فرهنگی در 
زمینــه حمایت از آمران به معــروف و ناهیان منکر 
نداریم، گفت: همچنان باید دستگاه های انتظامی در 
این قضیه ورود پیدا کنند و حمایت از آمران معروف 

به عمل آورند.
وی افزود: قانون تصویب شــده درباره حمایت از 
آمران به معروف و ناهیــان از منکر، جامع و کامل 
اســت و وظایف و تکالیف دستگاه ها در آن مشخص 
شده اســت؛ این قانون مدتی توسط رئیس جمهور 
ابالغ نشــد اما اکنون پس از ابالغ، توقع اجرای آن 
را داریم، با اجرای این قانــون نیاز به اجرای قانون 

جدید نداریم.
این عضو کمیســیون قضایی دربــاره اختصاص 
سامانه هایی برای معرفی متخلفان در زمینه حجاب 
به دادســتانی و پلیس، یادآور شد: این اقدام هم در 
راستای قانون حمایت از آمران به معروف است؛ ناجا 
و دادســتانی نیز با تکیه بر نیروی مردمی به دنبال 
این اســت که به تخلفات رســیدگی کند و طبیعی 

است که باید به این گزارشها ترتیب اثر داده شود.
پورمختار با بیان اینکه گزارشــها توســط افراد 
معتمد به پلیس داده می شود، خاطرنشان کرد: این 
گزارشها ناظر بر خودروهایی است که مسافر، راننده 
یا سرنشــین بی حجاب، با گــردش در خیابانها به 
دنبال دهن کجی به ارزشها و تبلیغ این امر نامشروع 
و غیرقانونی هســتند لذا برخورد جدی و شــدید با 
این نوع خودروها هم خواســته مردم است و ما هم 

در مجلس از آن حمایت قاطع می کنیم.

خرید تضمینی گندم
در کشور از 3 میلیون تن فراتر رفت

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: 
آغاز  از  ملی گندم گفت:  مجری طرح 
فصل برداشــت گندم تاکنون ســه 
میلیون و 100هــزار تن گندم مازاد بر 
تضمینی  به صورت  کشــاورزان  نیاز 

خریداری شده است.
آییــن  در  اســفندیاری پور  اســماعیل 
شــکرگزاری پایان برداشت گندم در استان 
بوشــهر با بیان اینکه خرید تضمینی گندم 
مازاد بر نیاز کشاورزان در نقاط مختلف کشور 

ادامــه دارد، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم مازاد بر 
نیاز مصرف کشــاورزان تاکنون به سه میلیون و 100 
هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش قابل  توجهی دارد.
وی با یادآوری اینکه سال گذشته 13.3 میلیون 
تن گندم خریداری شــد، افزود: پیش بینی می شود 
امســال 14.5 میلیون تن محصول گندم در کشور 
تولید شــود که نســبت به 13.3 میلیون تن سال 

گذشته افزایش نشان می دهد.
وی با ابراز اینکه برداشت گندم در کشور از اواخر 
اسفند آغاز شد، خاطرنشان کرد: سال زراعی جاری 
افزون بر 6 میلیون هکتار تحت پوشش کشت گندم 
قرار گرفت که 2 میلیون هکتار آن آبی و 4 میلیون 

هکتار گندم دیم است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اظهار اینکه تولید 
و برداشــت گندم در کشــور تــا 14.5 میلیون تن 
پیش بینی شده اســت، تصریح کرد: برداشت گندم 

در اقصا نقاط کشور تا اواسط شهریور ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه برداشت گندم در استان های 
دارای اقلیــم گرم و خشــک خاتمه یافته اســت، 
خاطرنشان کرد: برداشت گندم در استانهای دارای 
اقلیم معتدل آغاز و از نیمه های تیرماه اســتانهای با 

اقلیم سرد برداشت گندم آنها آغاز می شود.

اســفندیاری پور از خودکفایی کشــور در تأمین 
گنــدم خبر داد و بیان کرد: اکنــون کل نیاز گندم 
کشور از محل تولید داخلی تأمین می شود و انتظار 
می رود امســال برای چهارمین سال متوالی از نظر 
تولید گندم خودکفا شویم و کل نیاز داخلی از محل 

تولید داخل تأمین شود.
مجری طرح ملی گندم یادآور شــد: سال گذشته 
9.5 میلیون تن گندم خوراکی و 530 هزار تن گندم 

بذری در کشور از کشاورزان خریداری و ذخیره شد.
وی به بروز ســیل در استان خوزستان پرداخت 
و با ابــراز اینکه پیش بینی خریــد 1.8 میلیون تن 
محصول گندم در خوزستان شده بود، تصریح کرد: 
با توجه به بارندگی ها و سیالب این میزان اکنون به 
1.3 میلیون تن رســیده که نسبت به سال گذشته 
که 1.1 میلیون تن خرید گندم شده بود 160 هزار 

تن افزایش نشان می دهد.
مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی از پرداخت شش 
هزار میلیارد تومان تســهیالت برای ارتقای ضریب 
مکانیزاســیون خبر داد و بیان کرد: این تسهیالت 
اعتبــاری از ســال 1392 تاکنون به کشــاورزان 
پرداخت شده که تاکنون کشاورزان 70 هزار دستگاه 
تراکتور، انواع دنباله بند و ســمپاش پشت تراکتوری 

خرید کرده اند.

ایران و جهان

اعزام 8 هزار ایرانی تحصیل کرده بیکار به خارج کشور
هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: مشــاور 
نظر  در  امسال  کارآفرینی گفت:  توسعه  معاونت 
داریم بــرای کاهش موارد غیــر مجاز خروج و 
کار  نیروی  مدیریت شده  اعزام  کاری،  مهاجرت 
را ســاماندهی کنیم و اعزام هشــت هزار فارغ 

التحصیل بیکار را در برنامه داریم.
طبق گزارش های مرکز آمار کشــور، در سال 97، 
ســهم جمعیت بیکار دانش آموختــگان مراکز آموزش 
عالی از کل بیکاران 38.5 درصد بوده است. این سهم 
در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت 
به نقاط روستایی باالتر است. بررسی ها نشان می دهد 
این شــاخص نسبت به ســال قبل 1.4 درصد افزایش 

یافته است.
نتایج همچنین بیانگر این است که در سال 1397، 
سهم جمعیت شــاغل دانش آموخته آموزش عالی از 
کل شــاغالن 23.9 درصد بوده اســت. این سهم در 
بین زنان نســبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به 
نقاط روستایی باالتر است. با بررسی تغییرات مشاهده 
می شــود، این شاخص نسبت ســال قبل 2.4 درصد 

افزایش یافته است.
با توجــه به اینکه بســیاری از فــارغ التحصیالن 
دانشــگاهی تمایلی به اشــتغال در هر رشته و شغلی 

را ندارنــد و به اعتقاد کارشناســان اقتصادی به دنبال 
مشاغل پشت میزنشینی هستند، میزان بیکاری باالیی 
دارنــد. تفاهم نامه ای برای اعــزام نیروی کار به آلمان 
و کرواســی چندی پیش عملیاتی شــد که مسؤوالن 
وزارت کار از ایــن طرح اســتقبال می کنند. به اعتقاد 
کارشناســان اقتصادی اعزام نیــروی کار به خارج از 
کشور از لحاظ اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری می تواند 

راهگشا باشد.
محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی 
از اعزام هشــت هزار نفر به خارج از کشــور خبر داد و 
گفت: با توجه به مشــکالتی که در حوزه تعامالت بین 
المللی وجود دارد امســال در نظر داریم برای کاهش 
موارد غیر مجاز خروج و مهاجرت کاری، اعزام مدیریت 
شده نیرو را ســاماندهی کنیم و تعامالت با طرف های 
خارجی را بهبود بخشــیم و در این مسیر اعزام هشت 
هزار فارغ التحصیل دانشگاهی و کسانی که می توانند 
در کشورهای هدف شاغل شوند و عایدی آنها به کشور 

بازگردد را هدفگذاری کرده ایم.
وی اضافــه کرد: اگرچه این رقم پیش بینی شــده 
ناچیز اســت اما تالش می کنیم هم مانع مهاجرت این 
افراد شــویم و هم حداقل حمایتهای الزم از این افراد 
در کشــورهای مقصد و امکان بازگشت دوباره آنها به 

کشور را فراهم کنیم.
* جایگزینی 21 هزار نفر به جای اتباع خارجی

مشاور معاونت توســعه کارآفرینی ادامه داد: یکی 
دیگر از برنامه های اشــتغالی در حــوزه اتباع خارجی، 
جایگزینی نیروی ایرانی به جای اتباع خارجی اســت 
و هدفگذاری ما این اســت که 21 هزار نفر از شاغالن 

خارجی را به کشورشان برگردانیم.
وی دربــاره عدم تمایــل افراد بــرای انجام برخی 
فعالیت ها، افزود: با توجه به شــرایط اقتصادی کشور، 
انگیزه های مالی برای حضور کارگران خارجی کاهش 
یافته و الزم اســت با انجام اصالحات در برخی مشاغل 
زمینه حضور جوانانی که پیش از این تمایلی به انجام 
این کارهای سخت نداشتند را فراهم کنیم و امیدواریم 

رقم پیش بینی شده محقق شود.
مشاور معاونت توســعه کارآفرینی گفت: در نهایت 
برای اینکه بتوانیم پاســخگویی مناسبی برای برنامه ها 
داشته باشیم، نظام پایش و ارزیابی برنامه ها را طراحی 
کردیم و شــاخص های متناســب برنامه ها در سامانه 
مربوطــه ثبت شــده و خودمان و دســتگاه ها مکلف 
هســتند در بازه های تعیین شــده اطالعات مربوط به 
پیشرفت برنامه ها را ثبت کنند و دستگاه های نظارتی 

از جریان کار در حوزه اشتغال آگاه شوند.

کشف 12هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی
ایــران و جهــان: رئیس  هگمتانــه، گروه 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که ظرفیت اخذ مالیات به مفهوم فشــار 
بر مردم نیســت، گفت: در ســال 97 با بررسی 
تراکنش های بانکی حدود 12هزار میلیارد تومان 
مالیات از کســانی که یک بار در اقتصاد ایران 

مالیات نداده بودند وصول شد.
محمدرضــا پورابراهیمــی گفت: جایــگاه نفت در 
مجموع درآمدهایی که در کشور به کار گرفته می شود 
بیــش از 50 درصد اســت که به تدریج در ســالهای 

مختلف کاهش پیداکرده است.
پورابراهیمی افزود: اتکا به کاهش درآمدهای نفتی 
در مقاطعــی به دلیــل توفیق اجباری بوده اســت نه 
برنامه ریزی بنابراین وقتی در ســال 91 با تحریم های 
آمریکا مواجه شــدیم کاهــش درآمدها خواســته و 
ناخواسته به سمت کاهش درآمدهای نفتی پیش رفت.

پورابراهیمی گفت: به دلیل ســهولت دســتیابی به 
درآمدهای نفتی دولت ها عماًل آنچه را به عنوان ضوابط 

بوده به آن نپرداخته اند.
در زمان تعدیل برنامه ششم سهم درآمدهای نفتی 
به 35 درصد کاهش میانگین مجموع درآمدهای دولت 
از نفــت بوده که در بودجه امســال این درصد کاهش 
یافته است و تأکید مجلس بر کاهش بیشتر درآمدهای 
نفتی در بودجه است و باید سهم بودجه از درآمدهای 

نفتی به یک چهارم )25 درصد( کاهش بیابد.
پورابراهیمــی همچنیــن گفت: در دنیــا میانگین 
نسبت میران مالیات به تولید ناخالص 20 درصد است 
و در برنامه ششــم برای کشور ما 10 درصد را تعیین 

کرده ایم.
وی اضافــه کــرد: فقط در ســال 97 با بررســی 
تراکنش های بانکــی حدود 12 هــزار میلیارد تومان 
مالیات از کســانی که یک بار در اقتصاد ایران مالیات 
نداده بودند وصول شــد بنابراین ظرفیت اخذ مالیات 
به مفهوم فشار بر مردم نیست بلکه کسانی که بیشترین 

درآمد را دارند در این حوزه شناسایی می شوند.
یکی از سرفصل ها ساماندهی معافیت های مالیاتی 
اســت که با این روش 50 هزار میلیارد تومان معافیت 

مالیاتی ساماندهی می شود.
یکی از اهداف طرح جامــع مالیاتی گرفتن حقوق 
حقه دولت بوده و این که فرار مالیاتی به صفر برسد اما 
وقتی ســامانه اطالعاتی اخذ مالیات اجرایی نمی شود 
شاهد این هستیم که دانه درشت ها از پرداخت مالیات 

فرار می کنند.
پورابراهیمــی گفت: اعتقاد مجلس این اســت که 
برخی ســازمان ها دسترســی ها را محدود کرده اند و 
قانون گذار به سازمان امور مالیاتی امکان ورود داده  اما 
برخی دســتگاه ها به دالیل مختلف امکان دسترسی به 

اطالعات را با توقف روبه رو کرده اند.
وی افزود: یکی از دغدغه های ما اجرا نشــدن طرح 

جامع مالیاتی است.
مسائل  کارشــناس  ســیدمحمدهادی سبحانیان 
اقتصادی درباره گزارش مجلس درباره اداره اقتصاد 
کشــور بدون نفت گفت: یکی از اهداف تحریم های 
ظالمانه اســتفاده از تحریم نفت بود و دشمن سعی 
کــرده از راه نفت بــه اقتصاد ما ضربه برســاند که 
نهادهای کارشناســی و مرکــز پژوهش های مجلس 
با انتشــار این گزارش ســعی کردند این اقدام را در 

دستور کار قرار دهند.
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه عملکرد دولت 
به صورت بچه پولدار بوده، دولت با استفاده از پول نفت 
تالش قابل توجهی در اقتصاد بدون نفت نداشــته و ما 
باید بتوانیم از تحریم اســتفاده کنیم و کشور را بدون 

وابستگی به اقتصاد نفتی اداره کنیم.
ســبحانیان ادامــه داد: چارچوبــی را برنامه ریزی 
کرده ایم و 10 عنوان منابع پیشنهاد شده که می توانیم 

از آن محل ها منابعی را برای کشور پیش بینی کنیم.
یکــی از موضوعات مهم در اقتصاد کشــور موضوع 
مالیات بر عایدی است که پایه های مالیاتی در کشور ما 

چون وجود ندارد تمرکز مجلس بر امالک و مستغالت 
بوده است.

کلیات مالیات امالک در بخش مالیات بر عایدی در 
کمیســیون اقتصادی تصویب شده است و پیش نویس 
آن برای ارائه به مجلس آماده شــده است و پایه های 
مالیاتی نیز در کمیسیون اقتصادی در دست تکمیل و 

آماده ارائه به صحن مجلس است.
سبحانیان با نقد معافیت های مالیاتی گفت: یکی از 
راههای برون رفت از اقتصاد نفتی موضوع فرار مالیاتی 

است.
وی گفت: اگر پایه های مالیاتی افزایش یابد فشاری 
که بر تولید وارد می شــود کاهش می یابد؛ بنابراین با 
توســعه پایه هــای مالیاتی به رونــق اقتصادی کمک 

خواهد شد.
کارشــناس اقتصادی گفت: یک سال و نیم است 
کــه آمریــکا از برجام خارج شــده بنابرایــن اگر با 
اقدامات درســت جلوی ضربه بــه اقتصاد را نگیریم 

بود. نخواهیم  موفق 
مالیاتــی،  مؤسســات  وزارتخانه هــا،  افــزود:  و 
شهرداری ها، بانک ها، ســازمان ثبت و اسناد و امالک 
کشــور از جمله دستگاه هایی هستند که باید اطالعات 
مالیاتی را اعالم کنند اما برخی دستگاه ها این اطالعات 

را بر منافع ملی کشور ترجیح می دهند.

قالیباف در پیامی خطاب به جوانان:

اگر به میدان انتخابات نیایید، در بر همان پاشنه خواهد چرخید
شاه کلید حل مشکالت اعتماد به مردم و جوانان و حرکت در مسیر باورهای انقالب است

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: عضو مجمع 
انتخابات  به  اشــاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
آتی مجلس شورای اسالمی گفت:  اگر جوانان به 
میدان نیایند و مطالبه گری نکنند، در، بر همان 
پاشــنه خواهد چرخید و مجلس آینده تفاوت 

معناداری با گذشته نخواهد داشت.
محمدباقــر قالیباف در پیام تصویــری، مطالبی را 

درباره انتخابات مجلس یازدهم بیان کرد.
قالبیــاف در این پیام تصویری طی ســخنانی گفت : 

کشور در وضعیت سختی به سر می برد و راه برون رفت از 
این وضعیت اعتماد به جوانان است. دو سال پیش هم در 
نامه ای به شما نوشتم سیاست ورزی جریان انقالبی ضمن 
حفظ مبانی باید متحول شود تا چهره های نو حرکت در 

مسیر نواصولگرایی را آغاز کنند.
وی افزود: نباید منتظر دستور از باال به پایین باشیم. 
همان گونه که رهبری به مفهوم آتش به اختیار اشــاره 
کردند و در بیانیــه گام دوم به جوان گرایی پرداختند، 

حجت بر همه ما تمام شد.
قالیباف با اشــاره به انتخابات آتی مجلس شورای 
اســالمی گفت:  انتخابات پیش رو یک فرصت است و 
پیشرفت کشــور در گرو تشکیل یک مجلس نو است. 
اگر شما جوانان همت کنید می توان به ظهور مجلسی 

نسبتاً جوان و با تجربه امید داشت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان 
کرد: قبال گفته بودم که قرار نیست محور شما باشم اما 
می توانم صدای شما شوم و پیگیر مطالبات تان اما اگر 
شــما به میدان نیایید و خود را عرضه نکنید، این در، 

بر همان پاشنه خواهد چرخید و مجلس آینده تفاوت 
معناداری با گذشته نخواهد داشت.

وی بــا معرفــی ســایتی اینترنتی بــرای معرفی 
گزینه های دارای صالحیت نمایندگی مجلس گفت: از 
همه شما جوانان دلســوز انقالبی درخواست می کنم، 
متناسب با شــاخص هایی که منتشــر می شود، افراد 
توانمنــد و با صالحیتــی را که می شناســید و یا اگر 
خودتــان را برای قبــول مســؤولیت نمایندگی مردم 
 jahad.net مفید می دانید، از طریق پایــگاه اینترنتی
معرفی کنید تا تالش کنیم شایسته ترین ها، در معرض 
انتخاب مردم قــرار بگیرند. از همه مخصوصا خواهران 
عزیز، دانشجویان و روحانیون و فعاالن مخلص جهادی 
می خواهم، افرادی با ظرفیت ها و تجربه باال و نســبتا 

جوان را معرفی کنند.
وی در پایــان تأکید کرد: امــروز زمان اصالح ریل 
گذاری  در مســیر سیاستگذاری کشور است و با همت 
و مشارکت شــما جوانان، مردم عزیز ما طعم شیرین 

کارآمدی را از سوی نیروهای انقالب خواهند چشید.

1.4 درصد کودکان در معرض کارهای پرخطر
ایــران و جهان: گزارش های  هگمتانه، گروه 
رسمی از وجود جمعیت 499 هزار نفری کودکان 
کار یا در جستجوی شغل حکایت دارد؛ همچنین 
بر اســاس این آمار 1.4 درصد از این کودکان در 

مشاغل پرخطر مشغول به کار هستند.
جامعه هدف »کار کودک« بر اساس تعریف سازمان 
بین المللی کار )ILO( تمام افراد گروه ســنی 5 تا 17 

سال را در بر می گیرد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار از وضعیت فعالیت کودکان 10 تا 17 ساله 
نشــان می دهد که در ســال 96 از حــدود 9 میلیون 
کودک، حدود 499 هزار نفر، کودک فعال هستند؛ به 
عبارتی حدود 500 هزار کودک شاغل یا در جستجوی 
کار هستند. از میان این کودکان 410 هزار نفر شاغل 

و 89 هزار کودک نیز در جستجوی کار بوده اند.
تعداد کودکان شــاغل در سال 96، نسبت به سال 
95 به میزان 11.5 درصد و نســبت به ســال 94 نیز 

10.2 درصد افزایش را نشان می دهد.
بررسی این آمار نشان می دهد تعداد کودکان فعال 
در سال 96 نسبت به سال 95 به میزان شش درصد و 
نسبت به سال 94 نیز 9.6 درصد افزایش یافته است.

یافته هــای این پژوهش طی ســال ها 94 تا 96 از 
وضعیت فعالیت کودکان در بازار کار بیانگر این اســت 
که بیشتر این کودکان را پسران تشکیل می دهند. در 
ایــن تحقیق یکی از عللی که معمــوالً در مورد کمتر 
بودن تعداد دختران فعال در بازار کار نسبت به پسران 
فعال در بازار کار عنوان می شود این است که کودکان 
دختر وجودشــان در منزل ضروری تر است و فرهنگ 

و ســنت خانواده ها مانــع حضور کــودکان دختر در 
مکان های عمومی می شود.

بر اســاس این آمــار، تعــداد کــودکان خیابانی 
توانمندسازی شده توسط سازمان بهزیستی کشور در 
ســال 96، پنج هزار و 152 نفر بوده که نسبت به سال 

گذشته کاهش داشته است.
طبق اســتاندارد سازمان بین المللی کار درباره کار 
کودک، ســه معیار اصلی فعالیت اقتصادی، نوع شغل 
و ســاعت کار هفتگی در کنار معیارهای دیگری مانند 

شرایط کاری مالک عمل قرار می گیرد.
بر اســاس این معیار، در رده ســنی 5 تا 17 ساله، 
اشــتغال کودکان به شــکل کار کودک و کار پرخطر 

کودکان نیز مشاهده می شود.
کشور ایران در این مقایسه با بقیه مناطق جهان در 

شرایط بهتری قرار دارد. در جهان، برای گروه سنی 5 
تا 17 ساله از سال 2012 تا سال 2016 سهم کودکان 
شــاغل از 16.7 درصد به 13.8 درصد رســیده است. 
کودکان مشــمول کار کــودک از 10.6 درصد به 9.6 
درصد و ســهم کــودکان دارای کار پرخطر با کاهش 
0.8 درصدی از 5.4 درصد به 4.6 درصد رسیده است.

در ایران در ســال 91 ســهم کودکان شاغل 5.5 
درصد است و این رقم به 4 درصد در سال 95 کاهش 
پیدا کرده اســت. در ایران در سال 91 سهم کودکان 
کار 2.8 درصــد بود و این رقم با کاهش 0.6 درصدی 

به 2.2 درصد در سال 95 رسیده است.
اما در حوزه کارهای پرخطر، ســهم کودکان دارای 
کار پرخطر در ســال 91 به میزان 2.2 درصد بود که 

این رقم به 1.4 درصد در سال 95 رسیده است.
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شهرستان

خبــر

شعله آتش بر 2/5 هکتار 
از مراتع بهار

منابع  مدیر  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
طبیعی و آبخیزداری بهــار گفت: 2.5 هکتار 
از مراتع این شهرستان به علت سهل انگاری 

طبیعت گردان تبدیل به خاکستر شد.
حمیدرضا قره خانلو اظهار کرد: پس از مشاهده 
دود ســیاه در آســمان شــهر بهار، تیم های یگان 

حفاظت منابع طبیعی منشأ دود را بررسی کردند.
وی اضافه کرد: بررســی ها گویــای این بود که 
بخشی از مراتع روستای »چایان« دچار آتش سوزی 
شــده که مهار دامنه آتش از ساعت 13 تا 14 و 30 
دقیقــه به طول انجامیــد و در این عملیات تمامی 
کارکنان منابع طبیعی به همراه ســمن ها مشارکت 
داشــتند. مدیــر منابع طبیعی و آبخیــزداری بهار 
افزود: برای خاموش کردن آتش از دســتگاه سبک 
و قابل حمل آســان »دمنده« استفاده شد؛ چرا که 
این دستگاه بدون نیاز به آب تنها با ایجاد باد شدید 

موجب خاموش کردن آتش می شود.
قره خانلو ادامه داد: طبیعت گردان پس از حضور 
در دشــت و دمن اقدام به روشن کردن آتش برای 
پخت غــذا و چای کرده و بدون خاموش کردن آن، 
محل را تــرک می کنند. وی بیان کرد: با وزش یک 
نسیم بخشی از زبانه آتش به سمت طبیعت هدایت 
شــده و با توجه به خشک بودن بوته ها، شاهد آتش 

سوزی گسترده خواهیم بود.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری بهار اضافه کرد: 
تیم های منابع طبیعی پیــش از ورود به فصل گرم 
ســال اقدام به ایجاد آتش بر در جنگل های دســت 

کاشت کردند.
قره خانلو با بیان اینکه شهرستان بهار دارای 67 
هزار هکتار مرتع است، بیان کرد: بیشتر این اراضی 
در دامنه های شیب دار ایجاد شده و تراکتور نمی تواند 

با ورود به این عرصه اقدام به ایجاد آتش بر کند.
وی یادآوری کرد: امســال تاکنون دو فقره آتش 
سوزی در مراتع شهرستان بهار رخ داده است که در 
نوبت نخســت نیم هکتار از اراضی روستای »حصار 

قره باغ« دچار حریق شد.

مدیر برق نهاوند خبر داد
آغاز عملیات اجرایی 

روشنایی مسیر گردشگری 
»دهبوره راه« 

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر برق نهاوند 
از آغاز عملیات اجرایی روشــنایی مســیر 

گردشگری »دهبوره راه« نهاوند خبر داد.
رضا شیردره عنوان کرد: طی پیگیری های صورت 
گرفته و از آنجا که مسیر »دهبوره راه« نهاوند دارای 
ظرفیت گردشــگری و ورزشی است مدیرعامل برق 
استان همدان با نصب 20 پایه برق از ابتدای ورودی 
مسیر نهاوند به سمت روستای دهبوره تا پل تاریخی 

الغه نهاوند موافقت کرد.
مدیــر بــرق نهاوند تصریــح کرد: بــا توجه به 
اینکه شهرســتان نهاوند دارای ظرفیت های خاص 
گردشــگری همچون سراب های گیان، گاماسیاب و 
فارسبان اســت نگاه ویژه ای به تأمین روشنایی این 
سراب ها وجود دارد و با پیگیری های صورت گرفته 
عملیات اجرایی ســایت اصلی سراب گیان و میدان 
ورودی به مسیر سراب از شهر گیان نیز طی روزهای 
آینده آغاز خواهد شد. وی اعتبار پیش بینی شده برای 
این ســه پروژه را 600 میلیون تومان عنوان کرد و 
گفت: پروژه روشنایی مسیر دهبوره راه نهاوند طی 
یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رســید و مقرر 
شده که دو پروژه دیگر نیز در کمترین زمان ممکن 

به بهره برداری برسد.

سنجش بینایی کودکان
 در اسدآباد انجام می شود

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر بهزیستی 
و توانبخشی اسدآباد از آغاز سنجش بینایی 
کودکان زیر شش سال در این شهرستان خبر 

داد.
اکبر احمــدی منش گفت: به مناســبت هفته 
بهزیســتی ایــن طرح به صــورت رایــگان در این 
شهرســتان انجــام خواهد شــد. وی با اشــاره به 
برنامه های هفته بهزیســتی در اسدآباد گفت: از 25 
تا 31 تیر بیش از 30 عنوان برنامه شاخص به همین 

مناسبت در شهرستان برگزار خواهد شد.
مدیر بهزیســتی و توانبخشــی اســدآباد ادامه 
داد: غبارروبی گلزار شــهدا، دیــدار با امام جمعه و 
فرماندار، نواختن زنگ بهزیســتی، بازدید از منزل 
توانخواهان، تقدیــر از کارکنان حوزه های مختلف، 
برگزاری کارگا های آموزشی برای توانخواهان، انجام 
آزمایش های ایدز، هپاتیت در کمپ های شهرستان، 
برگزاری کارگاه آموزشی پیش از ازدواج، فرزندپروری، 
خانواده درمانی، انجام برنامه های رایگان کاردرمانی و 
گفتار درمانی، انجام مشاوره رایگان به خانواده های 
توانخواهان، برنامه های ورزشی و هنری ویژه فرزندان 
مددجویان، مسابقه نقاشی با موضوع نماز، معلولیت، 
اعتیاد و آســیب های اجتماعی و مسابقه دارت ویژه 
بانوان از جمله برنامه های پیش بینی شده به مناسبت 

هفته بهزیستی در این شهرستان خواهد بود.
احمدی منــش در ادامه از افتتــاح و راه اندازی 
دو مهد کودک جدید در این شهرســتان در هفته 
بهزیستی خبر داد و گفت: در حال حاضر شهرستان 
اسدآباد دارای 17 مهدکودک شهری و روستایی بوده 
کــه از این تعداد مهدکودک در حال فعالیت در این 
شهرستان سه مهد شهری و 14 روستا مهد بوده و 
در ایــن مهدهای کودک  جمعا 534 نونهال و نوباوه 

زیر نظر 26 نفر از مربیان آموزش می بینند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ وعده داد

تأمین سوخت نفت کارگاه های سفال اللجین
 تا پایان مهر

هگمتانه، گروه شهرستان: نماینده مردم بهار 
و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی گفت: 
تا پایان مهر امســال تأمین سوخت نفت برای 
کارگاه ها انجام خواهد شد و در طول این مدت، 
باید صاحبان کارگاه ها )مستأجر و مالک( نسبت 
به تعیین تکلیف، انشعاب و لوله کشی گاز شهری 

اقدام کنند.
محمدعلی پورمختار در جلســه بررســی راهکارها 
و مســائل مرتبط با تأمین ســوخت کارگاه های سفال 
اللجین گفــت: حدود 300 واحد کارگاه در اللجین از 

نفت سفید اســتفاده می کنند و بر اساس مقررات، در 
شهر و روستایی که گاز وجود دارد، امکان تأمین نفت 

سفید وجود ندارد.
پورمختــار ادامه داد: برای حمایــت از کارگاه ها و 
صنایع دســتی با درخواست بنده، دســتور وزیر نفت 
مبنی بر ادامه تأمین نفت کارگاه ها صادر شــده و این 
جلســه به منظور بررســی نحوه تأمیــن و جایگزینی 

سوخت گاز با نفت تشکیل شده است.
وی افــزود: تــا پایان مهر ســال جــاری تأمین 
ســوخت نفت برای کارگاه ها انجام خواهد شد و در 

طول این مدت، باید صاحبان کارگاه ها )مســتأجر و 
مالک( نســبت به تعیین تکلیف، انشعاب و لوله کشی 

گاز اقدام کنند.
کارگاه  واحــد   125 کــرد:  تصریح  پورمختــار 

در اللجیــن دارای علمک گاز هســتند و باید هر 
چه زودتــر برای بهره مندی از ســوخت گاز اقدام 
کنند؛ زیرا به این ترتیــب هزینه ها کاهش، ایمنی 
افزایش و مشــکالت کارگاه ها برطرف خواهد شد.

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر صنعت، معدن و 
تجارت نهاوند گفت: در تیرماه امسال نهاوند میزبان 

همایش ملی فرش می شود.
بیــژن ترابیان اظهار کــرد: با توجه بــه ظرفیت های 
شهرستان نهاوند در حوزه فرش دستباف در نظر داریم در 
تیر امسال همایش کشوری فرش دستباف را در شهرستان 

برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: نهاوند اولین شهرستان برگزارکننده 
این همایش در اســتان خواهد بود و هدف از برگزاری این 
همایش معرفی بیشتر فرش  دستباف و خصوصا نشان های 

تجاری فرش دستباف شهرستان است.
ترابیان افزود: نکته قابل توجه در برگزاری این همایش 
حضور تجار بزرگی است که با کشورهای اروپایی در ارتباط 
هستند و میهمانان کشوری هم برای این همایش دعوت 
کرده ایــم و امیدواریم که از این طریق باز هم فرش نهاوند 
به عنوان یک نشان شاخص جهانی به کشورهای اروپایی 

صادر شود.
وی عنوان کرد: ســال گذشته با پیگیری های فرماندار 
نهاوند از محل اعتبارات روســتایی شهرستان با نرخ شش 
درصد بیش از دو میلیارد و 550 میلیون تومان تسهیالت 
به متقاضیان فرش دستباف شهرستان پرداخت  شده که 

موجب اشتغال و بیمه 150 نفر در شهرستان شده است.
مدیر صنعت، معدن و تجارت نهاوند بیان کرد: همچنین 
در بحث مشاغل خانگی 800 میلیون تومان اعتبار به 169 

بافنده برای تهیه دار قالی، نخ و... پرداخت شده است.

ترابیان گفــت: در حال حاضر 480 قالی باف در نهاوند 
مشــغول فعالیت هســتند که ســاالنه 960 تخته فرش 

دستباف در ابعاد مختلف تولید می کنند.
وی تأکیــد کرد: نقشــه)کله گلی( عشــوند و نقشــه 
گل حیدر)ســاالری( به عنوان نشــان های تجاری فرش 
شهرستان نهاوند ثبت جهانی شده اند و در حال حاضر نیز 
بافندگان با آموزش های فرش بافی نقشه  بیجار و تبریز را به 

خوبی پیاده می کنند.
ترابیــان تصریــح کرد: نبــود بازاریابی بــرای فروش 
فرش تولید شــده در شهرســتان یکی از مشکالت اصلی 
تولیدکنندگان فرش محســوب می شــود و علی رغم این 
میزان تولید متأسفانه همه  تولیدکنندگان موفق به فروش 
تولیدات خود نمی شــوند و گران بــودن مواد اولیه و نبود 
تسهیالت بانکی از جمله مشکالتی است که تولیدکنندگان 

فرش دستباف شهرستان نهاوند با آن روبه رو هستند.
وی افزود: شهرستان نهاوند یکی از قطب های مهم تولید 
فرش اســت و نباید مورد غفلت واقع شود که امیدواریم با 
راه اندازی کالس های آموزش بازاریابی بتوانیم صنعت فرش 

و فرش بافی را بیش از گذشته فعال کنیم.
* طرح فرش »عشوند« ثبت ملی شده است

رئیس اتحادیه فرش دســتباف نهاوند نیز اظهار کرد: 
فرش نهاوند دارای سه نشان تجاری با اسامی عشوند )کله 

گلی(، ساالری )گل حیدر( و لَچک سفید است.
کاظم حســنوند با بیان اینکه این چهار طرح نشــان 
دارای نشــان جهانی اســت، گفت: فرش های موجود در 
نهاوند توسط آن دسته از نهاوندی هایی که در کشورهای 
اروپایی زندگی می کنند شناخته شده است. وی با اشاره به 
اینکه از این چهار طرح تنها فرش با طرح عشوندی تاکنون 
به عنوان اثر ملی در اوایل ســال 1396 ثبت شــده است، 
گفت: طی ادوار گذشته بیشترین منبع درآمد خانوارهای 
روستایی نهاوند از محل فرش بافی بوده که متأسفانه امروز 

این موضوع به طور چشمگیری کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه فرش دســتباف نهاوند با بیان اینکه در 
گذشته بیش از شش هزار بافنده فرش دستباف در نهاوند 
فعالیت داشتند، گفت: از این تعداد دو هزار نفر آن هم بنا به 

ضرورت حق بیمه بازنشستگی در قالیبافی فعالیت دارند.
وی دیگر مشکل بافندگان را عدم ارائه مستمری آن ها به 
خانواده شــان عنوان کرد و گفت: مسؤوالن باید در این رابطه 
اقداماتی انجام دهند تا این مهم محقق شود؛ چراکه فرش بافان 
از درآمد همســران خود استفاده می کنند و مابقی که برای 

کمک خرج زندگی از این راه ارتزاق می کنند متأسفانه سودی 
شامل آن ها نمی شود.

* لزوم سرمایه گذاری برای به دست گرفتن بازار 
خارج از کشور

وی با بیان اینکه فرش دستباف نهاوند از طریق اتحادیه 
مرکــزی فرش تهران صــادر و ثبت می شــود، گفت: در 
سال های گذشته فرش های نهاوند به کشورهای اروپایی، 
آمریکایی و بیشتر به حاشیه خلیج فارس صادر می شد اما 

در حال حاضر این صادرات بسیار کم شده است.
رئیس اتحادیه فرش دستباف نهاوند با اشاره به حداقل 
قیمت تمام شده یک تخته فرش 12 متری، گفت: حداقل 
قیمت یک تخته فرش 12 متری 18 میلیون تومان است 
که با توجه به درآمدهای موجود در کشور استقبالی صورت 
نمی گیرد. حسنوند گفت: هرســاله به برخی فعاالن این 
حوزه تســهیالتی از طریق ســازمان صنعت و معدن ارائه 
می شود که مقرر شده امسال این تسهیالت بیشتر از سال 

گذشته و با سود کمتر به این افراد اعطا شود.
وی ادامه داد: اگر بــازار فروش فرش رونق پیدا کند و 
راه های صادرات باز شــود بافندگان فرش به اختیار خود 
و بدون نیاز به هیچ گونه تســهیالتی خود وارد این عرصه 
می شوند. حســنوند متوسط تولید ساالنه فرش در نهاوند 
طی ســالیان گذشته را 12 هزار مترمربع به ازای بافت دو 
متر توســط هر بافنده عنوان کرد و گفت: متأســفانه این 
میزان امروز به کمتر از پنج هزار متر رســیده که این مهم 

مستلزم ورود مسؤوالن این حوزه است.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد:

تعهد اجرای 200 هکتار آبیاری تحت فشار در اسدآباد
یک واحد پرورش بز داشتی مولد در روستای موسی آباد اسدآباد به بهره برداری رسید

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر جهاد کشاورزی 
اسدآباد از تعهد اجرای 200 هکتار آبیاری تحت فشار 

جدید سال جاری در این شهرستان خبر داد.
سقراط بیرنگ اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال این 
شهرســتان بتواند بیش از تعهد اعالم شده نسبت به اجرای 

آبیاری تحت فشار اقدام کند.
وی با اشــاره به وجود بیش از 28 هزار هکتار اراضی آبی 
در شهرستان اســدآباد افزود: 20 هزار هکتار از اراضی آبی 
شهرستان مستعد اجرای آبیاری تحت فشار بوده که تاکنون 
17 هزار و 430 هکتار از این اراضی به آبیاری تحت فشــار 
تجهیز شــده و دو هزار و 500 هکتــار دیگر از اراضی برای 

تحقق 100 درصدی در این راستا باقی مانده است.
بیرنگ خاطرنشــان کرد: از 17 هزار هکتار آبیاری تحت 
فشار اجرا شده در این شهرستان 15 هزار و 80 هکتار مجهز 
به شبکه آبیاری بارانی،650 هکتار مجهز به شبکه قطره ای و 

تیپ و 900 هکتار اراضی مجهز به شبکه کم فشار هستند.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه بیش از 70 درصد شــبکه 
آبیاری تحت فشــار شهرســتان در دو منطقه چهاردولی و 

مناطق دشــت صورت گرفته، خاطرنشــان کرد: در آبیاری 
سنتی، غرقابی و کرتی به ازای هر کشت 9 تا 17 هزار مکعب 
آب مصرف می شود و این در حالی است که با اجرای شبکه 
آبیاری تحت فشار در این شهرستان میزان مصرف منابع آبی 

برای کشاورزی به نصف رسیده است.
مدیر جهاد کشــاورزی اســدآباد در ادامه میزان اراضی 
زراعی این شهرســتان را 41 هزار و 469 هکتار برشــمرد 
و تصریح کرد: ســال گذشــته بیش از 456 هزار و 689 تن 
محصوالت زراعی شــامل گندم، جــو، ذرت دانه ای، یونجه، 
سیب زمینی و چغندرقند در این شهرستان تولید شده است.

بیرنگ همچنین با اشــاره به وجود چهــار هزار و 650 
هکتار اراضی باغی در اسدآباد و برداشت بیش از 59 هزارتن 
محصوالت باغی در سال گذشــته شامل محصوالتی چون 
هلو، شــلیل، انگور، گردو، آلو و بادام در اســدآباد یادآورشد: 
سال گذشته 38 هزار تن محصوالت دامی در این شهرستان 
شامل تخم مرغ، گوشت مرغ، ماهی، تخم مرغ، گوشت قرمز 

و عسل تولید شد.
وی در ادامه از پیش بینی برداشــت بیش از سه هزار تن 

دانه های روغنی در این شهرســتان در سال جاری خبر داد 
و گفت: امســال سطح زیر کشــت کلزا در این شهرستان از 
افزایــش دو برابری برخوردار بوده و ســطحی بالغ بر هزار و 
158 هکتار از اراضی توســط کشــاورزان به کشــت کلزا 
اختصاص یافته اســت. بیرنگ تعداد بهره برداران کشاورزی 
این شهرســتان را در مجموع 11 هزار نفر برشمرد و تصریح 
کــرد: از این تعداد بهره بردار هفت هزار نفر در بخش زراعت 

فعالیت دارند.
* الیروبی و بازسازی 60 رشته قنات سال گذشته 

در اسدآباد
وی از الیروبی و بازسازی 60 رشته قنات با اعتباری افزون 
بر یک میلیارد تومان سال گذشته در این شهرستان خبر داد 
و افزود: طی سال گذشته سه هزار و 250 متر کانال آبرسانی 
در این شهرستان اجرا شد. بیرنگ همچنین اضافه کرد: طی 
این مدت 35 کیلومتــر راه بین مزارع با اعتبار یک میلیارد 

تومان در این شهرستان به اجرا رسید.
* یک واحد پرورش بز داشــتی مولد در روستای 

موسی آباد اسدآباد به بهره برداری رسید

روز گذشــته به مناســبت هفته جهاد کشــاورزی با 
حضور مســؤوالن شهرستان اسدآباد یک واحد پرورش بز 
داشتی مولد در روستای موسی آباد شهرستان اسدآباد به 

بهره برداری رسید.
مدیر جهاد کشــاورزی اسدآباد در حاشیه بهره برداری از 
این طرح ها گفت: این واحد دامی با ظرفیت 100 رأس است 

که با ایجاد آن برای چهار نفر اشتغال ایجاد شده است.
بیرنگ افزود: این واحد دامی در زمینی به مســاحت چهار 
هزار مترمربع در اراضی موسی آباد شامل اصطبل نگهداری دام، 
انبار علوفه، خانه کارگری و بهاربند است که البته در سالهای قبل 
بنا شده اســت. وی تصریح کرد: این واحد به مدت چند سال 
فعال بوده که با تغییر کاربری و با اســتفاده از تسهیالت پایدار 
روستایی مبلغ 800 میلیون ریال توسط متقاضی تأمین و سه 
میلیارد و 640 میلیون ریال تســهیالت جدید به وی پرداخت 
شده است. مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد با بیان اینکه این واحد 
ساالنه 2.5 تن گوشت قرمز و 4.5 تن شیر تولید می کند، افزود: 
در شهرستان اسدآباد ساالنه دو هزار و 785 تن گوشت قرمز و 

30 هزار تن شیر تولید می شود.

در راستای ارتقای سطح علمی و عملی مناطق محروم استان همدان گرفت

بازدید از دبیرستان مجری طرح مهارت آموزی بنیاد علوی
هگمتانــه، گروه رویــداد: نماینــده طرح 
مهارت آموزی بنیاد علوی در کشور از دبیرستان 
شبانه روزی سید الشــهدا کبودراهنگ بازدید 

کرد.
علی جعفر خزایی ضمن تقدیر از نقش مهارت آموزی 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان کبودراهنگ 
اظهار کرد: بنیاد علــوی، طرح ارتقای علمی و مهارت 
دانش آموزان مناطق محروم با هدف کمک به تحصیل 
و رشــد علمی و مهارتی این دانش آموزان را در دستور 

کار دارد.
خزایــی اظهار کرد: توزیع کتاب کمک آموزشــی، 
برگزاری آزمون آزمایشــی ورود به دانشــگاه و تجهیز 

کتابخانه ها از جمله خدمات این بنیاد است.
معاون اداره کل آموزش و پرورش اســتان همدان، 
رئیس آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ، رئیس 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کبودراهنگ و 

رئیس گروه آموزش متوســطه در بازدید از دبیرستان 
شبانه روزی سید الشهدا شهرســتان کبودراهنگ نیز 

حضور داشتند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان 

کبودراهنــگ با اشــاره بــه شــرایط اقتصادی و 
تأکید مقــام معظم  پیــرو  حســاس جامعه گفت: 
رهبری )مدظله العالی( و دســتور کار اشــتغال و 
رونق تولید، در راســتای تسهیل شرایط اشتغال و 
کار آفرینــی وظیفه ما همکاری و تعامل با آموزش 
و پــرورش و بنیاد علوی در کاهــش فقر مهارتی 

است. جامعه 
پیغمبری ارتقای کیفیت آموزشــی را در اشــتغال 
جوانــان جامعه امری مهم دانســت و اظهــار کرد: با 
هم افزایی دیگر دســتگاه های تابعه می توانیم خروجی 

مفیدی در اشتغال جوانان شاهد باشیم.
در ادامه همایــی لطیف رئیس آموزش و پرورش 
شهرســتان کبودراهنگ تنها راه نجات در اشــتغال 
را مهارت آموزی عنوان و خاطرنشــان کرد: در نظام 
ما مهارت آمــوزی همراه با آمــوزش و فناوری باید 

برود. پیش 

سرکان نخستین شهر پاک کشور می شود
هگمتانــه، گروه رویــداد: نماینــده مردم 
تویسرکان در مجلس و فرماندار این شهرستان 
با حضور در امور آبفای تویســرکان به بررسی 
مســائل پیش روی حــوزه آب و فاضالب این 

شهرستان پرداختند.
بــه گــزارش هگمتانه بــه نقل از روابــط عمومی 
شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان، نماینده مردم 
تویسرکان در مجلس شورای اســالمی گفت: سالیان 
گذشته اقدامات ارزشــمندی در حوزه آب و فاضالب 
شهرســتان انجام شده اســت که حاصل پیگیری ها و 
زحمات مدیرعامل و سایر همکاران این شرکت است.

محمدمهدی مفتح در زمینه جذب اعتبارات پروژه 
آبرسانی شهر سرکان قول مساعد داد و خواستار ادامه 

طرح فاضالب تویسرکان شد.
وی در ادامــه افزود: با توجه بــه اینکه صد درصد 
جمعیت شهر ســرکان تحت پوشش خدمات فاضالب 
قرار گرفته اســت با پیگیری های به عمل آمده بزودی 
طی مراسمی شهر ســرکان به عنوان اولین شهر پاک 

کشور معرفی خواهد شد.
مدیر امور آبفای تویسرکان نیز گزارشی از اقدامات 

انجام شده در این شهرستان ارائه کرد.
در ادامه مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضالب 
استان همدان با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو 

کردند.
بنا بر این گزارش، فرماندار تویسرکان از عملکرد 
مجموعه شــرکت آب و فاضالب و همکاری بســیار 

خوب امور آبفای این شهرســتان تقدیر کرد و گفت: 
با اقدامات انجام شده در این شهرستان طی سالیان 
گذشته این شهرســتان مشکلی در تأمین آب شرب 

ندارد.
سید رسول حســینی ابراز امیدواری کرد با تدوام 
تعامل و همکاری های فی مابین شرکت آب و فاضالب 
و سایر دستگاه ها خدمت رسانی به مردم این شهرستان 

انجام پذیرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان 
هم هم ضمن تبریک انتصاب سیدرســول حســینی 
به ســمت فرماندار این شهرســتان خاطرنشان کرد: 
اولویــت اول مجموعــه همــکاران در شــرکت آب و 
فاضالب خدمت رسانی به مردم استان است که در این 

شهرستان اقدامات بسیار ارزنده ای در این راستا انجام 
شده است.

سیدهادی حسینی بیدار افزود: یکی از اقدامات مهم 
انجام شــده در این شهرستان طراحی و ساخت پکیج 
تصفیه آب است که این کار با کمترین هزینه و توسط 

متخصصان این شرکت انجام شده است.
وی گفت: آمادگی کامل امور آبفای شهرســتان در 
بارش ها و سیل اخیر باعث شد این شهر بدون مشکل 

از این حادثه عبور کند.
حسینی بیدار بیان کرد: خرید جدیدترین تجهیزات 
بهره بــرداری از فاضالب برای این شهرســتان از دیگر 
اقدام انجام شــده برای خدمت رســانی هرچه بهتر به 

مردم این شهرستان بوده است.

اخبار پلیس

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان:

کشف 2 کیلوگرم هروئین
 در همدان

رئیــس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان از کشــف دو کیلوگــرم هروئین با لفافه و 

دستگیری دو قاچاقچی خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
معاونــت اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
همدان، ســرهنگ هــادی قزوینه گفــت: در پی 
تالش های اطالعاتــی چند ماهه پلیــس مبارزه 
بــا مواد مخدر اســتان همدان بــر روی یک باند 
تهیه و توزیع مواد مخــدر، قاچاقچیانی که اقدام 
به انتقال مواد مخدر از اســتان تهران به اســتان 
همدان می کردند شناسایی شدند و خودروی آنها 

در ورودی شهر همدان متوقف شد.
وی افزود: در بازرسی های صورت گرفته از این 
خودروی سواری، دو کیلوگرم هروئین با لفافه که 
جاسازی شده بود کشــف شد و دو متهم در این 

خصوص دستگیر شدند.

تصادف منجر به مرگ 
و 4 حادثه واژگونی 

در جاده های استان همدان
رئیــس پلیــس راه اســتان همــدان گفت: 
طی تصادف شــنبه شــب در جاده سوباشــی به 
کبودراهنگ یک دســتگاه کامیــون ولوو با یک 
دســتگاه پژو برخورد کرد و راننده پژو جان خود 

را از دست داد.
ســرهنگ رضا عزیزی گفت: علت این تصادف 
رانندگی، تجاوز به سمت چپ راننده کامیون بود.

رئیس پلیس راه اســتان همــدان همچنین از 
چهار تصادف منجر به واژگونی خودرو خبر داد و 
افزود: این واژگونی ها در جاده همدان- کرمانشاه، 
نهاوند- فیروزان و دو مورد در جاده های شهرستان 

رزن اتفاق افتاد.
وی اضافه کرد: طی دو روز گذشــته عالوه بر 
یک مورد تصادف منجر به فوت در اســتان شش 

مورد تصادف جرحی با شش مجروح داشته ایم.

دستگیری 9 سارق در اسدآباد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســدآباد از 
دســتگیری 9 ســارق و کشف شــش فقره انواع 

سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ افشــین یاری در اجرای طرح مبارزه 
با ســارقان گفت: در این طرح عالوه بر دستگیری 
9 ســارق، شش فقره انواع ســرقت مغازه، منزل، 

احشام و اماکن خصوصی کشف شد.
سرهنگ یاری در ادامه افزود: مأموران انتظامی 
مقادیری انواع مواد مخدر کشــف کردند، در این 
رابطــه 11 نفر جلبی، 11 معتــاد و خرده فروش 
مواد مخدر و سه نفر به دلیل ارتکاب سایر جرایم 
دستگیر شدند، همچنین 9 دستگاه وسایل نقلیه 
مزاحم و متخلف نیز توقیف و به پارکینگ منتقل 

شدند.
وی گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع 

قضائی معرفی شدند.

کشف سیگار قاچاق در رزن
فرمانده انتظامی شهرستان رزن از کشف پنج 
هزار و 120 نخ ســیگار قاچاق در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ علی زنگنه گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر اینکه شخصی اقدام به نگهداری و فروش 
سیگارهای خارجی قاچاق در مغازه خود می کند، 
بررسی موضوع در دســتور کار مأموران انتظامی 

شهرستان رزن قرار گرفت.
سرهنگ زنگنه افزود: در بازرسی از مغازه این 
فرد، پنج هزار و 120 نخ ســیگار خارجی قاچاق 
به ارزش 30 میلیون ریال کشــف و متهم پس از 

تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی داده شد.

کشف 83 رأس دام قاچاق
 در فامنین

فرمانده انتظامی شهرســتان فامنین از کشف 
83 رأس گوســفند قاچاق و فاقــد مجوز در این 

شهرستان خبر داد.
علی حســن حیــدری اظهار کــرد: مأموران 
انتظامی شهرســتان فامنین با کنترل محورهای 
مواصالتی و اجرای ایســت و بازرسی مقطعی، به 
دو دستگاه کامیون مشکوک شدند و آنها را برای 

بررسی متوقف کردند.
وی در ادامــه گفت: در بازرســی های صورت 
گرفته از این کامیون ها، 83 رأس گوسفند قاچاق 
و فاقد مجوز کشف شد و دو متهم در این خصوص 
به مرجع قضائی معرفی شدند و دام های مکشوفه 

به اداره دامپزشکی شهرستان منتقل شدند
فرمانده انتظامی شهرســتان فامنیــن بیان کرد: 
کارشناسان ارزش احشــام کشف شده را بیش از سه 

میلیارد و 320 میلیون ریال ارزیابی کردند.

نهاوند میزبان همایش ملی فرش می شود 
طرح فرش »عشوند« ثبت ملی شد
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میز مطالعه

روی خط فرهنگ

 ننه جان تو بگو

اینا همه َا ِبرکت انقالبمانه
خدا ِر شکر کردم که کشِوِرمان

 یِی چینین ِجوانایی داره
اعظم مهری

دیروز رفده بودم ِســِرگذر؛ مثه همیشه 
ُشُلغ پُُلغ بود. هرکی مشغول ِخریِد خودش 
بود. ِمنم داشــتم میوه ورمی چیدم. دیدم 
دو ســه تا خانم یِی گوشه ی یِواش یِواش 
دارن حرف می زنن. پایدم دیدم یکیشــان 
دختر آصاُدق، قِومه مانه. انگار داش وا دو 
تا ُدخــِدِر ِجوان حرف مــی زد. رفدم ِجلِو 
ِســالم علیک کردم و احوالشــه پرسیدم. 
دیدم ســیمین داره وا اُنا ِسِر حجابشان و 

ُمُکنه. ِسِر وِضشان بحث 
دقت کــردم دیدم، ُدخــِدرا انگار آمدن 
مهمانی. اصال ِسِرلباسشــان، مناســب بازار 
و ایجــور جاها نِبود. ســیمینم بنده ی خدا 
وا کلی ِدلیــل و منطق و مهِربانی داشــت 
حالیشــان می کرد که هرچیزی ِســِر جای 
خودش خوبه. ماخواست یِی جوری واِششان 
حرف بِِزنه که ازش نِرنجن، حرفشه اَ تَی دل 

قِبول کنن.
م  میگف:  مــی زد؛  خدایی خوبم حرف 
اصــا کار وا دیــن و ایمانتانم نِدارم، هیش 
کاری ام اَ َم برنیمایــه بِراتان ولی خودتان 
اِزشان ای  بگین، همو خارجیاَرم که شــما 
چیزا ِر یــاد میگیرین، ایجو می رن ِخرید؟ 
وا ای ِسِر شکل درمیان در میرن بازار؟ خو 
هر لباســیه به جای خــودش به قایده ی 

می پوشن. خودش 
واال اُنــاَرم بِِری ِخرید کردن و بازار رفَدن 
هف قِلم آرایش نیمکنن. لباس مهمانیشان 
وا لبــاس ِدِم ِدسیشــان تِوفیــر مکنه دیه. 
هرچیزی ِســِر جای خودش. حــاال دیه ما 
که دین و ایمان داریــم، تکلیفمان معلومه 

قربانتان برم.
دیــدم بنده ی خدا راس میگه. ُدخِدراَرم 
اَ راسکانی حرفشه قِبول کردن. خیلی ُخُشم 
آمد اَ حرف ِزِدنِش، ازی که وخت گذاشــته 
بــود اُنــا ِر امر به َمــروف کنه اُنــم وا ِزبان 
خودشان. ای که می دیدم یِی جوانه ِزنی انقد 
به فکر عقاید و باِوراشــه خیلی بِرام مایه ی 

سربلندی بود.
خدا ِر شــکر کــردم که کشــِوِرمان یِی 
چینیــن ِجوانایی داره، یِــی چینین آِدمای 
مسوول و دلســوزی که ِدلِشان ایجو پاک و 
مهِربانه. اینا همه اَ بِرکت انقالبمانه، اَ ِصِدقه 
ی ِســِر آقا امــام ِزمانه)عج(. خــدا همه ی 

ِجوانامانه حفظ کنه.

روز آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور، با حضور در منزل طلبه شهید عکس 
حجت االسالم مصطفی قاسمی، با خانواده این شهید روحانی دیدارکرد.

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

از من وقت کمتری گرفته، باید دستمزد کمتری بگیرم
 در قرآن کریم آمده اســت: وای بر کم فروشــان، آنان که وقتی برای خود وزن می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند ولی هنگامی 

که برای دیگران پیمانه یا وزن می کنند کم می گذارند.
حضــرت امام علی علیه الســالم فرموده اند: در خردمندی انســان همین بس کــه از خود دادخواهی کند و انصاف بــه خرج دهد و در 

انصاف داری او همین بس که وقتی حقیقت برایش روشن شد آن را بپذیرد.
حکایت: فرزند حاج شــیخ رجبعلی خیاط می گوید: عبایی را پدرم برای دوخت با مشــتری طی کرده بود که 35 ریال بگیرد، مشتری 
آمد عبای خود را ببرد پس از تحویل و بیرون شدن او از محل کار، پدرم او را صدا کرده و 5 ریال به او بازگرداند و گفت: من فکر کردم 

دوخت این عبا وقت بیشتری از من می گیرد ولی این طور نشد پس باید 5 ریال از اجرت آن را کم کنم.
به انصاف و عدل است گیتی به پای

سپاهی چو آن نیست گیتی گشای

شاعرانه

چه نورها که در این انقالب 
می بینم

هگمتانه، گروه فرهنگی: چند ســالی اســت که نیمه 
رمضان وعده دیدار اهالی ادب شــده است با رهبر معظم 
انقالب. دوستداران شعر و ادبیات فارسی حاال دیگر انتظار 
می کشــند تا این ضیافت ادبی در ماه مبارک رمضان برپا 
گردد و شــعرهای خوانده شــده در محضر حضرت آقا را 
بخوانند. در این بخش به بازخوانی این اشعار می پردازیم. 
سید عین الحسن از شعرای اهل هندوستان، شعری را در 
KHAMENEI. این جلسه قرائت نمود که پایگاه اطالع رسانی

IR متن این شعر را منتشر کرده است.
به هر سوال، هزاران جواب می بینمتو را همیشه به عهد شباب می بینم
هنوز نیم جهان را به خواب می بینمهنوز عطر تو در شیشه های سربسته است
چه عطر تازه که در این کتاب می بینمگذشت عمر شریفت ز چارده صد سال

چه جوششی ست که در این شراب می بینمِمی طهور به دل های تشنه ریخته ای

می بینمتو مثل ماه شــب چارده درخشانی هزاران شــهاب  تو  فدایی 
کــه در قلمرو تو آفتــاب می بینمفریب کرمک شب تاب را نخواهم خورد
چو بولهب همه اش در عذاب می بینمکسی که شیوه ی دینداری اش ابوجهلی است
بر موال نقاب می بینمخوارجند و کشــیدند تیغ  به زیر  چه فتنه ها که 
چقدر قصر ســتم را خراب می بینمچه وعده های فتوحی که می رسد ما را
چه نورها که در این انقالب می بینمچه کاخ های سفیدی که می شوند سیاه
ز سوی حق طلبانش جواب می بینمصالی نصر مــن اهلل می وزد از قدس
چه ها بــه بارگه بوتــراب می بینمعجب قیامت کبری به راه افتاده ست
تو را شــفیع به روز حساب می بینمقیامتی تو و سرمشق عشق و عاطفه ای
پس از غروب اگــر آفتاب می بینماشاره ای ست ز انگشت تابناک، حسن
تو را همیشه به عهد شباب می بینمپس از غروب اگــر آفتاب می بینم

* رهبر انقالب، پس از پایان شــعر: طیب اهلل؛ خیلی خوب است؛ 
ماشاءاهلل. شعر فارسی و روان و خوب.

باغبانی فرهنگ؛ مدلی برای مدیریت فرهنگ
هگمتانــه، گروه فرهنگی: 
مدلی  فرهنــگ،  باغبانــی 
آن،  اتکای  به  اســت که هم 
فرهنگ مدیریت می شــود و 
حفظ  تنوع  و  آزادی هــا  هم 

می گردد.
از جملــه مســائل مهــم در 
عرصــه فرهنــگ، نســبت بین 
دولــت و فرهنــگ و مدیریــت 
پذیــری فرهنگ، امکان، ضرورت 
و چگونگــی آن و حدود مداخله 
دولــت در فرهنــگ اســت. در 
پاسخ به این سواالت، دو رویکرد 
رهاسازی فرهنگ و یکسان سازی 
فرهنگ مطرح شده است. این دو 
رویکرد از منظر اسالمی نمی تواند 
مورد تأییــد قرار گیــرد. لذا در 
کتاب باغبانــی فرهنگ اثر فرزاد 
جهان بین، تالش شده است تا از 
منظر حضرت آیــت ا... خامنه ای، 
نــگاه معقــول اســالمی طرح و 

تبیین گردد.
این کتــاب دارای ویژگی های 

زیر است:
باروش اســتنتاج فرارونده، از 
درون مبانی هســتی شناســانه، 
شناسانه  معرفت  شناسانه،  انسان 
و جامعه شناســانه، اصول حاکم 

بــر مدیریت فرهنگ اســتخراج 
شــده است و بر اســاس مبانی و 
اصول، مدل مختــار رهبر معظم 
در  فرهنــگ(  انقالب)باغبانــی 
مدیریــت فرهنگ تبیین شــده 

است.
عمده آثاری کــه به مدیریت 
فرهنــگ از منظر رهبــر معظم 
بیانات  انقالب پرداخته انــد، نقل 
معظم له به همراه باب بندی است 
امــا در این کتاب، تالش شــده 
است نظام اندیشــه و به عبارتی 
نظریه رهبر معظم انقالب فهم و 

ارائه شود.
باغبانی فرهنگ، مدلی اســت 
که هم بــه اتــکای آن، فرهنگ 
مدیریت می شــود و هم آزادی ها 

و تنوع حفظ می گردد.

از دیگــر نوآوری هــای ایــن 
کتاب، تعریف فرهنگ به شــاکله 
اجتماعــی اســت. بر طبــق آیه 
علی  یعمل  »قــل کل  شــریفه، 
شــاکلته«، شــاکله کــه مبنای 
عمل اســت به دو شــاکله فردی 
تقســیم شد. شاکله  اجتماعی  و 
اجتماعی در بســتر زمان و تحت 
تأثیر عوامــل مختلف و از تبدیل 
حالت به عادت و در نتیجه شاکله 

ایجاد می شود.
بر اســاس تعریف فرهنگ به 
شــاکله اجتماعــی، تبیین دقیق 
و جامعی از عوامل فرهنگ ســاز 
مطرح شد. بر این اساس، عوامل 
فرهنگ ساز مستقیم یکی از ده ها 

عامل ایجاد فرهنگ هستند.
فرهنگ،  پذیــری  مدیریــت 

مداخله  و حــدود  آن  ضــرورت 
دولت در این مدیریت بر اســاس 
مبانــی تحلیــل شــد. در مدل 
باغبانــی، دو بعــد تمهید فضای 
تعالی  نیــز  زندگی مســلمین و 
فرهنگ مطرح شــد. در بعد دوم، 
مــدل تعالی فرهنگ بــا ایجاد و 
تقویــت مؤلفه هــای کلیدی در 
اقطاب  از طریق  اجتماعی  شاکله 
اثرگذار و بــه صورت برنامه ریزی 

یکپارچه توزیع شده مطرح شد.
این پژوهش که قبل از تبدیل 
به کتاب در ســه کرسی عرضه و 
نقــد دیدگاه علمی در مؤسســه 
پژوهشــی و فرهنگــی انقــالب 
اســالمی، دانشگاه شــیراز و امام 
صادق)ع( در معرض نقد و ارزیابی 
قرار گرفت و همچنین در چندین 
مطرح  دانشگاهی  نخبگانی  جمع 
و مــورد نقد و ارزیابی قرار گرفته 
است، حاصل فهم اجتهادی مولف 
از افــکار رهبر معظــم انقالب و 
نــگاه معقول  تبیین  برای  تالش 
اسالمی است. از اینرو از نقدها و 

ارزیابی ها استقبال می گردد.
ایــن کتــاب در 120 صفحه 
بــا قیمت 11 هــزار تومان روانه 

کتابفروشی ها شده است.

مهلت ارسال آثار تا دوشنبه 29 مهر

نخستین دوره جایزه »آینه داران« برگزار می شود
هگمتانــه، گروه فرهنگی: 
جایــزه  دوره  نخســتین 
»آینــه داران« بــا محوریت 
تصویرگــری آثــار مکتوب 
محمدابراهیم باستانی پاریزی 
با عنوان »پاریــز تا پاریس« 

برگزار می شود.
مؤسس  دعایی  ســیدعباس 
جایزه »آینــه دار دوران« اظهار 
با  جایــزه  دوره  اولیــن  کــرد: 
آثــار  تصویرگــری  محوریــت 
محمدابراهیم  اســتاد  مکتــوب 
باستانی پاریزی با عنوان »پاریز 
تــا پاریس« برگزار می شــود و 
امیدواریــم این رویداد ســاالنه 
بــزرگان و  آثار  بــر  بــا تمرکز 

برگزار شود. ایران  فرهیختگان 

وی یــادآور شــد: دانشــکده 
همایش هــای  مرکــز  ادبیــات 
بین المللــی خــود را به عنــوان 
دبیرخانــه این جایزه قــرار داده 
اســت و هنرمندان برای ارســال 
آثارشــان باید به دفتــر آینه دار 
دوران مراجعــه کنند و اصل کار 

را ارائه بدهند.
دعایــی یــادآور شــد: آثــار 
برگزیــده در کتــاب »آینــه دار 
انتشــارات ســازمان  از  دوران«، 
ایران،  ملــی  و کتابخانه  اســناد 
بــه چــاپ می رســند. هنرمند 
کتاب  جلد  طراحــی  امتیاز  برتر 
»آینه دار دوران« را خواهد داشت 
و ســه هنرمند برگزیده، از سوی 
موزه هنرهای معاصر، جهت سفر 

پژوهشی، به شــهرک بین المللی 
هنــر پاریــس )ســیته(، معرفی 
خواهند شد. همچنین هنرمندان 
به کرمان  برگزیده، میهمان سفر 
برای دیــدار از میراث فرهنگی و 
زیبایی های این اســتان می شوند 
و به هنرمنــدان برگزیده، پس از 
نمایش آثار در دانشــگاه تهران، 
لــوح تقدیر و گواهــی همکاری، 

اهدا می شود.
مؤســس، طــراح و مجــری 
اعالم  دوران«  »آینــه دار  جایزه 
کرد: مهلت ارسال آثار تا آخرین 
ســاعت اداری روز دوشنبه 29 
مهر 1398 اســت و زمان اعالم 
هنرمنــدان برگزیــده، دی ماه 
استاد  تولد  ســالروز  با  همزمان 

است. پاریزی  باستانی 
دعایی بیان کرد: این جایزه با 
برگزار  آبی  رز  پشتیبانی مؤسسه 
می شــود. دی ماه گذشته لوگوی 
توســط حســن  که  رویداد  این 
روح االمین طراحی شد، به همراه 
 www.aynehdaran.com وبگاه 
در باغ موزه نگارســتان اندیشــه 

دانشگاه تهران رونمایی شد.
»آینــه داران  مؤسســه  مدیر 
دوران« در پایــان ابراز امیدواری 
کــرد ایــن رونــد را ســاالنه با 
محوریــت آثار یکــی از بزرگان 
انجام  ایــران  هنر  فرهیختگان  و 
دهند و آثار مکتــوب فاخر عصر 
معاصــر را از ایــن طریق به متن 

جامعه آورند.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان همدان:

توزیع 5 میلیارد ریال زکات فطره بین مددجویان بهزیستی
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معاون 
مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان 
همدان از جمع آوری مبلغی افزون بر 5 میلیارد 
ریــال در پایگاه های جمــع آوری زکات فطره 

مستقر در استان خبر داد.
حمیــد فارســی در گفتگویی با اشــاره به فعالیت 
پایگاه های بهزیستی در روز عید سعید فطر به منظور 

جمــع آوری زکات فطره  بیان کرد: امســال اداره کل 
بهزیســتی همراه با مراکز غیردولتی اعم از مؤسسات 
خیریه اقــدام به جمع آوری فطریه و رســاندن آن  به 

دست نیازمندان کرد.
وی بــا بیان اینکه در روز عید ســعید فطر مبلغی 
افزون بر یک میلیارد و 350 میلیون ریال زکات فطره 
در مراکز دولتی شهرســتان همدان جمع آوری شــده 

اســت، گفت: مجموع زکات فطره  جمع آوری شده در 
مراکــز غیردولتی که با اداره کل بهزیســتی همکاری 
داشــته اند، مبلغی افزون بر 400 میلیــون ریال بوده 

است.
فارســی مجموع فطریه  دریافتی در شهرســتان های 
همدان، مالیر، اسدآباد، نهاوند، کبودراهنگ، تویسرکان، 
بهــار، فامنین و رزن را مبلغی افزون بر 5 میلیارد و 128 

میلیون و 740 هزار ریال دانست و اظهار کرد: این مبلغ 
جمع آوری شــده حاصل فعالیت پایگاه هــای دولتی و 

غیردولتی در این شهرستان ها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: شمارش فطریه های جمع آوری 
شــده به تازگی پایان یافته است از این رو این مبالغ به 
زودی از طریــق اداره کل بهزیســتی به نیازمندان هر 

شهرستان پرداخت می شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان:

توجه به خانواده نقطه قوت جشنواره کتاب خوانی رضوی
هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیرکل دفتر 
امور اجتماعی اســتانداری همدان گفت: بخش 
خانوادگی جشــنواره کتاب خوانی رضوی طرح 
ابتکاری و مؤثر در اشــاعه فرهنگ رضوی است 
که یــک نقطه قوت برای این دوره جشــنواره 

محسوب می شود.
مهرداد نادری فر روز یکشــنبه در دیدار با مدیرکل 
کتابخانه هــای عمومــی همــدان اظهار کــرد: بخش 
خانوادگی جشــنواره رضــوی طرح ابتــکاری و قابل 
توجهی اســت که برای آن جوایــز ویژه ای نیز در نظر 
گرفته شــده و می تواند تأثیرات مطلوبــی در جامعه 

داشته باشد.
وی از جشــنواره کتاب خوانی رضوی به عنوان 
اقدام فرهنگی ملی یــاد کرد و افزود: این رویداد 
در ســال های قبل در همدان بسیار مورد استقبال 

مردم قرار گرفت و امیدواریم امســال هم اینگونه 
باشد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری همدان با 
اشاره به اینکه در نخستین سال برگزاری این جشنواره 
توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، پنج هزار نفر 
در استان همدان شرکت کردند گفت: در دومین سال 
14 هزار نفر و سال گذشته حدود 46 هزار نفر در این 

جشنواره شرکت کردند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان نیز در 
این دیدار اظهار کرد: امســال نهمین جشنواره کتاب 
خوانی رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی و 

معارف دینی برگزار می شود.
عاطفه زارعی ادامه داد: در این دوره از جشــنواره 
12 کتاب در ســه رده ســنی »کودک 4تا 12 سال«، 
»نوجوان 13 تا 17 ســال« و »جوان و بزرگســال 18 

سال به باال« معرفی شده است.
وی اضافــه کرد: پوشــه های الکترونیکی کتاب در 
دســترس همگان به صورت رایگان قرار دارد و عالقه 
مندان برای دریافت پوشــه های کتاب ها می توانند به 
نشــانیwww.razavi.iranpl.ir مراجعه و یا برای 
دریافــت امانی کتاب های مســابقه بــه کتابخانه های 

عمومی سراسر استان مراجعه کنند.
زارعی گفت: این جشنواره در دو بخش »فردی« و 
»خانوادگی« برگزار می شود و عالقه مندان می توانند با 
مطالعه منابع مرتبط با این بخش، در دو شیوه مکتوب 

و الکترونیکی در جشنواره شرکت کنند.
به گفتــه مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
همدان، شــرکت کنندگان تا 28 خرداد سال جاری 
فرصــت دارند آثار خــود را به دبیرخانه جشــنواره 

کنند. ارسال 

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان همدان:

رقابت 340 دانش آموز همدانی در هفتمین المپیاد استانی آماده طرح دادرس
هگمتانه، گــروه خبر همدان: هفتمین دوره 
با رقابت  المپیاد اســتانی آماده طرح دادرس 
حــدود 340 دانش آموز همدانــی در اردوگاه 
کار  به  آغاز  همــدان  ابوذر  تربیتی  فرهنگی- 

کرد. 
معاون امــور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان 
همدان در گفتگو با خبرنگار هگمتانه از آغاز هفتمین 
دوره المپیاد اســتانی آماده طــرح دادرس خبر داد و 
گفت: هفتمیــن دوره المپیاد اســتانی آماده )المپیاد 
مهارت های امدادی دادرســان هالل احمر( با شرکت 
حدود 340 دانش آموز دختر و پســر پایه هشتم عضو 
کانون های دانش آموزی جمعیت هالل احمر، از دیروز 

آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.

مریم پاک بین خاطرنشــان کرد: این دانش آموزان 
پــس از گذرانــدن آموزش های درون مدرســه ای و 
رقابت هــای منطقه ای و شهرســتانی، وارد رقابت های 
اســتانی می شــوند که در ایــن دوره از رقابت ها یک 
تیم منتخب از 9 شهرســتان استان همدان به مرحله 

کشوری راه پیدا خواهد کرد.
وی اضافــه کرد: دانش آموزان همدانی در این دوره 
از رقابت هــا در 8 رشــته مهار آتش، خــروج ایمن و 
پناه گیری، پانســمان بانداژ، آتل بندی، آزمون کتبی، 
اســکان اضطراری و حمل مصدوم با یکدیگر به رقابت 

می پردازند.
وی تصریح کرد: این رقابت ها در دو بخش تئوری و 
عملی برگزار می شود و تیم های شرکت کننده متشکل 

از گــروه 14 نفره به همراه دو سرپرســت از آموزش 
و پــرورش و جمعیت هالل احمــر در رقابت ها حضور 

دارند.
معاون امــور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان 
همــدان اضافه کرد: ایــن دوره از رقابت ها دیروز ویژه 
دختران بود و امروز ویژه پســران است که در مجموع 
170 دانش آموز دختر و 170 دانش آموز پسر با یکدیگر 
به رقابت می پردازند ضمن اینکه مراســم اختتامیه نیز 
در عصر روز یکشنبه برگزار شد و عصر دوشنبه نیز این 

مراسم برگزار می شود.
وی برگــزاری المپیاد آماده طرح دادرس را حاصل 
تفاهم نامه مشترک بین جمعیت هالل احمر و معاونت 
تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آمــوزش و پرورش 

معرفی کرد و ادامه داد: مرحله کشــوری این رقابت ها 
ماه آینده برگزار می شــود و به رتبه های برتر این دوره 
از رقابت های اســتانی نیز گواهی شرکت در دوره، لوح 

تقدیر و جوایزی اهدا می شود.
وی در پایان اضافه کرد: این المپیاد با هدف رشــد 
و شــکوفایی اســتعداد علمی و امدادی دانش آموزان، 
روحیــه کار تیمی، افزایش ســطح آگاهی و چگونگی 
مقابلــه با حوادث و بالیا برگزار می شــود تا همیشــه 
یــک تیم آماده در مدارس مبتنــی بر مدیریت بحران 
داشــته باشیم که در مواقع بروز حادثه همچون زلزله، 
آتش ســوزی و... بتوانند جان خود و دیگران را نجات 
دهند ضمن اینکه این آموزش ها را به گروه هم ســال 

خود نیز منتقل کنند.

امام جمعه همدان در دیدار با کارکنان منابع طبیعی استان:

هیچ کس بدون اذن دولت حق تصرف انفال را ندارد

هگمتانه، گروه رویداد: نماینده ولی فقیه در 
استان همدان در دیدار با مدیرکل و جمعی از 
اســتان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  کارکنان 
و ثروت های  انفــال  منابع طبیعی جزء  گفت: 
عمومی است و در اختیار حکومت اسالمی است 

و هیچ کس مستقاًل نمی تواند مالک آن باشد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، آیت ا... 
حبیــب اهلل شــعبانی تصریح کــرد: از لحاظ فقهی 
حکومت اســالمی می تواند بهره بــرداری از منابع 
طبیعی را به اشــخاص واگذار کند ولی مدیریت و 
حاکمیت انفال، حفظ و نگهداری جنگل ها و مراتع 
کمــا کان برعهده منابع طبیعی اســت و هیچ کس 

بدون اذن دولت حق تصرف انفال را ندارد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان به لزوم توجه 
به حفــظ منابع طبیعی و مبارزه بــا زمین خواری 
تأکیدکرد وگفت: بدون شک وظیفه کارکنان منابع 
طبیعی و مسؤولیت آنان در حفظ و حراست از انفال 
بســیار سنگین و دشوار است و بنده مراتب تقدیر و 
تشــکر خود را از همکاران منابــع طبیعی در انجام 

وظایف و مسؤولیت های محوله ابراز می دارم.
وی ادامه داد: نباید به بهانه های مختلف به منابع 
طبیعی آســیب برســانیم و بهره بــرداری از منابع 

طبیعی باید به میزان نیاز و ضرورت باشد.
وی با اشاره به اینکه در قرآن و دین مبین اسالم 
به صیانت از منابع طبیعی و فضیلت کاشــت نهال 
ســفارش و تأکید زیادی شده است و ما انسان ها در 
حفظ آن بایستی کوشا باشیم خاطرنشان کرد: طبق 
روایات، حفظ و توسعه منابع طبیعی یک کار ارزشی 
اســت و اجر دنیــوی و اخــروی دارد و این کار در 

پیشگاه خداوند متعال اجر و پاداش مضاعفی دارد.
آیت ا... شــعبانی اظهار کرد: نگاه اسالم به تولید 

ثروت یک نگاه منفی نیســت و کار و تالش عبادت 
و ارزش محسوب می شــود اما در کنار کار نیز باید 
تقوی الهی داشــته باشیم و روابط اجتماعی خود را 

نیز اصالح کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان نیز 
در ایــن دیدار با ارائه گزارشــی از فعالیت های این 
اداره کل گفت: منابع طبیعی و جنگل ها ســرمایه با 
ارزش ملی است و متعلق به نسل کنونی نیست بلکه 

نسل های آینده نیز در آن حق  دارند.
اســفندیار خزائــی اهمیت و ارزش هــای منابع 
طبیعــی را وصف ناشــدنی دانســت و اظهارکرد: 
ارزش های زیســت محیطی منابع طبیعی به مراتب 
از ارزش های اقتصادی آن باالتر است و درخت کاری 
یک امر مقدس است که اجر و پاداش فراوانی دارد.

وی اظهــار کرد: فرهنگ ســازی منابع طبیعی 
نقــش مهمی در حفــظ این منابع الهــی دارد و تا 
زمانی که فرهنگ ســازی نکنیم به مانند این است 

که کاری را انجام نداده ایم.
وی حفــظ منابع طبیعــی را یک مســؤولیت 
اجتماعی دانست و افزود: این عمل، بایستی الگویی 
برای همه ما باشــد تا بتوانیم فرهنگ منابع طبیعی 

را به معارف عمومی تبدیل کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی استان ادامه داد: عالوه بر 
منابع طبیعی، دســتگاه های اجرایی، اقشار مختلف 
مردم در شهر و روستا نسبت به حفظ منابع طبیعی 

و محیط  زیست وظیفه  و مسؤولیت دارند.
خزائی ادامه داد: توسعه منابع طبیعی در نشاط 
و تقویت روحیه شهروندان تأثیر زیادی دارد و حفظ 
و نگهداری از این منابع ارزشــمند حیاتی که نقش 
بسزایی در حفظ آب و خاک دارند، تنها با مشارکت 
آحاد مردم امکان پذیر اســت و این کار در پیشگاه 

خداوند متعال اجر و پاداش دارد.
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پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

همه دستگاه هایی که درباره حجاب 
تکالیف قانونی دارند باید پاسخ دهند

هگمتانــه، گــروه ایران و جهــان: عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
گفت: امروز دستگاه های دولتی در یک اقدام 
نانوشته اما مؤکد از پیگیری و حتی همکاری 
در ارتباط با این موضوع منع شدند و شواهد 

متعدد در این زمینه وجود دارد.
حجت االســالم ناصر پژمان فر دربــاره عملکرد 
نیــروی انتظامی در مســئله حجــاب و برخورد با 
بی حجابی، ضمن تقدیــر از عملکرد ناجا در زمینه 
حجاب اظهار کرد: امروز دستگاه های دیگر وظایف 

خود درباره مسئله حجاب را انجام نمی دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: امروز، آموزش و پــرورش، وزارت علوم، 
وزارت بهداشــت و درمان، دســتگاه های مختلف 
امور اداری و اســتخدامی، شــهرداری ها و ســایر 
دســتگاه هایی که در مصوبه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در رابطه با حجــاب تکالیفی برعهده آنها 

گذاشته شده، باید پاسخگو باشند.
وی با ابراز تأسف از عدم حمایت کافی از آمران 
بــه معروف و ناهیان از منکر، گفت: باید در رابطه با 
این موضوع جلساتی با مسؤولیت وزیر کشور صورت 
می گرفت، گــزارش دهند که چه تعداد جلســه با 

حضور وزیران در این رابطه صورت گرفته است؟
این نماینده مجلس دهم شورای اسالمی تصریح 
کرد: مصوبه سال 94 مجلس شواری اسالمی در ارتباط 
با موضوع امر به معروف و نهی منکر، تکالیفی را برعهده 
دستگاه های دولتی گذاشته است، امروز دستگاه های 
دولتــی در یک اقدام نانوشــته اما مؤکد از پیگیری و 
حتی همکاری در ارتباط با این موضوع منع شــدند و 

شواهد متعدد در این زمینه وجود دارد.
پژمان فر خاطرنشــان کرد: ریاست این موضوع 

]حمایت از آمــران به معروف و ناهیــان از منکر[ 
برعهده رئیس جمهور )ریاست شواری عالی انقالب 
فرهنگی( اســت و نمره دستگاه های دولتی در این 

رابطه کاماًل غیرقابل قبول و ضعیف است.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
متذکر شد: شکایت از دســتگاه ها به عنوان ماده 234 
صورت گرفته، حدود یک سال پیگیری انجام شده و از 
دستگاه های متولی خواستیم اقدامات خود را در زمینه 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام دهند 
اما به دلیل کوتاهی آنها در اجرای قانون، از دستگاه قضایی 

خواستیم نسبت به موضوع ورود پیدا کند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی متذکر شــد: باید با دســتگاه های دولتی 
برخــورد قانونی صورت گیرد زیــرا وظایف خود را 

انجام نمی دهند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسالمی درباره 
اختصاص ســامانه هایی برای معرفــی متخلفان در 
زمینه حجاب به دادستانی و پلیس، یادآور شد: هر 
دســتگاهی برای انجام کارهای خود نیاز مساعدتها 
و معاونتهایــی دارد، طبیعتاً دســتگاه قضایی برای 
پیشــبرد وظایف خود نمی تواند به نیروهای رسمی 
اکتفا کنــد، از ظرفیتهای مردمی نیــز با توجه به 

قانون، استفاده می کند.
وی افزود: در حوزه هایی مانند صنعت، کشاورزی 
و تجارت از بازرســان افتخاری و مردمی اســتفاده 
می شــود و برخی گزارشهای دستگاه های اطالعاتی 
نیز از طریق مشارکت مردمی صورت می گیرد و این 

موضوع در دنیا نیز وجود دارد.
پژمان فر تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای مردمی 
آموزش دیده کــه توانمندی هــای الزم را دارند و در 

چارچوب محدود و تعریف شده مانعی ندارد.

خبــر

شانه ای سکاندار سرمربیگری 
ذوب فلزات بهار شد

شــانه ای  حمید  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
رسمًا به عنوان سرمربی تیم ذوب فلزات بهار 
همدان در لیگ دسته سوم کشور معرفی شد

حمیــد شــانه ای مربی جوان و بومی اســتان 
همــدان که به همراه این تیــم قهرمان لیگ برتر 
استان همدان شده به لیگ دسته سوم صعود کرد 
و در فصل اخیر به عنوان مربی در تیم لیگ دویی 

شهرداری حضور دارد.
شــانه ای به صورت رسمی هدایت تیم فوتبال 
ذوب فلزات بهار همدان را در لیگ دســته ســوم 

کشور به عهده گرفت.
گفتنی است، تمرینات تیم فوتبال ذوب فلزات 
از دیروز یکشــنبه 26 خرداد به مدت یک هفته با 
تســت گیری از بازیکنــان رده جوانان، امید و زیر 
23 سال آغاز خواهد شد و بعد از آن نیز با حضور 
نفرات اصلی به صورت رسمی کلید خواهد خورد.

تیم فوتبال ذوب فلزات در دو فصل اخیر لیگ 
سه از تیم های برتر دور اول بوده که تنها با تفاضل 

گل از صعود جا مانده است.
شانه ای سرمربی این تیم، هدف اصلی حضور را 
در مرحله اول صعود از مرحله اول و در گام بعدی 
صعود به لیگ دو دانست و گفت که بدین منظور 
از تمام ظرفیت بومی استان بهره خواهیم برد و در 
صورت ضعف در برخی پست ها از خارج از استان 

بهره خواهیم گرفت.
وی در پایان حمایت مسؤوالن ورزش را عامل 

موفقیت دانست.

تکمیل طرح های ورزشی همدان 
نیازمند چهار هزار میلیارد 

ریال اعتبار
هگمتانــه، گــروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان اســتان همدان با بیــان اینکه هم اکنون 
135 طرح عمرانی ورزشــی نیمه تمــام در این 
اســتان وجــود دارد، گفت: تکمیــل این طرح ها 

نیازمند چهار هزار میلیارد ریال اعتبار است.
محسن جهانشیر اظهار کرد: در راستای تکمیل 
طرح هــای نیمه تمام ورزشــی نســبت به جذب 
سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام شده و تاکنون 

نیز 55 طرح به این بخش واگذار شده است.
جهانشیر بیان کرد: در تالش هستیم تا مابقی 
طرح هــای نیمه تمام ورزش اســتان را به بخش 

خصوصی واگذار کنیم.

خبــر

طرح پیکرسنجی استعدادهای 
جودوی همدان اجرایی شد

هگمتانه، گروه ورزش: برای نخســتین بار 
طرح پیکرسنجی و ساختار قامتی استعدادهای 

جودو رده سنی پایه همدان اجرایی شد.
در این طرح 320 نفر از نونهاالن دختر و پســر 
شهرستان همدان تحت آزمایش های پیکرسنجی، 
ساختار قامتی و اســتعدادیابی در رشته جودو قرار 
گرفتند. این طرح زیر نظر کارشناسان ارشد تربیت 

بدنی و مربیان باتجربه استان همدان برگزار شد.
در ایــن طرح کــودکان در دو گروه پســران و 

دختران 6 تا 13 سال شرکت کردند.
در پایان این طرح به شــرکت کنندگان ضمن 
اعطای کارنامه ورزشی، مشــاوره های الزم پیرامون 

رشته های مستعد برای آنان ارائه شد.
همچنین کارشناسان حاضر در این طرح نسبت 
به آموزش های الزم پیرامون انجام حرکات اصالحی 

به خانواده ها اقدام کردند.

کتاب آمادگی جسمانی در همدان 
رونمایی شد

هگمتانه، گــروه ورزش: کتــاب »آمادگی 
امین  پوریا حصاری،  نویسندگی  به  جسمانی« 
کاویانی فرد و رضــوان بختیاریان از مربیان و 
مدرسان فیزیولوژی و علوم ورزشی رونمایی شد.

رئیس هیأت ورزش های همگانی استان همدان 
پیرامون انتشــار این کتاب به خبرنــگار هگمتانه 
اظهار کرد: این کتاب با محوریت آمادگی جسمانی 
و با معرفی تمامی رشــته های ورزشی زیر مجموعه 
آمادگی جسمانی منتشر شده و حاصل دو سال کار 

مداوم و با محوریت علمی و تجربی است.
هادی ســبزواری افزود: حصاری رئیس کمیته 
آمادگی جســمانی همدان و از مدرسان فدراسیون 
ورزش های همگانی کشــور بانی انتشار این کتاب 
اســت که به طور قطع با استقبال نیز مواجه خواهد 
شد. وی خاطرنشان کرد: کتاب »آمادگی جسمانی« 
در 500 جلد به چاپ رسیده و هر جلد به ارزش پنج 

میلیون ریال به فروش می رسد.
مدرس فدراســیون ورزش های همگانی کشور 
نیز پیرامون انتشــار این کتاب گفت: کتاب آمادگی 
جسمانی در انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان و 
با همکاری گروه توان دانشگاه به چاپ رسیده است.

پوریــا حصاری افزود: در انتشــار ایــن کتاب از 
همکاری امیــن کاویانی فرد و رضــوان بختیاریان 

قدردانی می کنم.

جایگاه تیم پاس باید صدر جدول باشد
هگمتانــه، گروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان همدان گفت: برای ما امسال تفاوتی بین 
لیگ یک و دو نیســت؛ چرا که مهم صدرنشین 

بودن پاس در جدول مسابقات است.
محسن جهانشیر در دیدار با اعضای کانون هواداران 
باشــگاه پاس اظهار کرد: اینکه بخواهیم در لیگ یک 
تیمداری کنیم اما در انتهای جدول دست و پنجه نرم 
کنیــم، فایده ای ندارد بنابراین هدف ما قرار گرفتن در 

صدر جدول است.
وی اضافه کرد: اولویت ما در باشــگاه پاس تشکیل 
هیأت مدیره منسجم، با برنامه و مقتدر است تا بتوانیم 
با همفکری و اندیشــه راهبردی پــاس را به موفقیت 

برسانیم.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان کرد: از 
همین رو انتظار داریم هواداران صبوری به خرج بدهند 
و قطــع و یقین حمایت از تیم را امســال نیز همانند 
ســال قبل که 20 میلیارد ریال هزینه تیم داشــتیم، 

انجام می دهیم.
جهانشــیر افزود: از همان بــدو حضورم در همدان 
تأکید بر اعتالی کشــتی و کمک به تیم فوتبال پاس 

داشــته ام و امروز در کشتی شــاهد طی شدن مسیر 
توســعه و پیشرفت هســتیم و تیم پاس را سال قبل 

مورد حمایت جدی قرار دادیم.
وی بیــان کرد: پاس ســال قبل بــه دلیل برخی 
بی برنامگی هــا نتوانســت صعود کند و اما امســال با 

تدوین برنامه منظم و اصولی گام به مسابقات خواهیم 
گذاشت.

سرپرســت کانون هواداران باشگاه پاس نیز در این 
نشســت گفت: کانون به عنوان مرجع رسمی هواداری 
باید پاســخگوی هواداران تیم باشد و انتظار ما روشن 

شدن شرایط تیم است.
علی صمدی افزود: اینکه هواداران خواســتار شروع 
فعالیت دوباره تیم هستند، منطقی است؛ چرا که سال 
قبل به دلیل تأخیر در شــکل گیری تیم نتوانســتیم 

امتیاز الزم را برای صعود بگیریم.
وی اضافه کرد: برای هواداران حمایت همه جانبه و 
کسب نتایج مطلوب تیم پاس بسیار مهم است و اینکه 
آیــا تیم در لیگ یک یا دو2 حضور می یابد، در اولویت 

دوم قرار دارد.
صمدی خاطرنشــان کــرد: راه نیافتن به لیگ های 
باالتر در ســال های اخیر به حســرت تبدیل شــده و 

امسال نمی خواهیم این وضعیت تکرار شود.
وی بــا قدردانی از تالش های احمد جمشــیدیان 
سرمربی تیم پاس و شاگردانش در فصل گذشته گفت: 
اگر کمی زودتر تکلیف تیم پاس روشــن شده بود، چه 

بسا اکنون برای لیگ یک آماده می شدیم.
در این نشســت بهروز کریمی معــاون هماهنگی 
کانون هــواداران و مهــدی جعفری ســرلیدر کانون 
هواداران باشــگاه پاس نیز پیرامون شرایط این تیم به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

فعالیت قانونی 364 باشگاه ورزشی در استان همدان
هگمتانه، گروه رویداد: مسؤول امور باشگاه های 
اســتان همدان گفت: 364 باشگاه ورزشی دارای 
مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان در استان 

همدان فعال است.
محمدتقی رحیمی با اشــاره به وضعیت باشگاه های 
ورزشی اســتان همدان اظهار کرد: در حال حاضر 364 
باشــگاه ورزشــی دارای مجوز در استان همدان فعالیت 
می کنند که از این تعداد 185 باشــگاه ورزشی در شهر 
همدان فعال هســتند. وی افزود: هر مــاه نیز طی یک 

کمیســیون 10 تا 15 درخواســت مجوز باشگاه بررسی 
می شود تا در صورت صالحیت مجوز مربوطه صادر شود. 
مسؤول امور باشــگاه های استان همدان با اشاره به روند 
دریافت مجوز باشــگاه ورزشی گفت: کسی که متقاضی 
دریافت مجوز است باید مکانی که قرار است در آن باشگاه 
ورزشی افتتاح شود را به اداره کل معرفی کند که این فضا 
باید حداقل 150 متر زیربنا و سه متر ارتفاع سقف داشته 
باشد. رحیمی خاطرنشان کرد: گواهی عدم سوء پیشینه و 
گواهی عدم اعتیاد نیز از دیگر شرایط دریافت کننده مجوز 

برای باشگاه است.
وی با اشــاره به ملزم کردن هیأت های ورزشی برای 
معرفی مســؤوالن امور باشــگاه ها بیان کرد: هیأت های 
ورزشــی اســتان همدان را ملزم کرده ایم مسؤول امور 
باشــگاه های خود را هرچه ســریع تر معرفــی کنند تا 

ساماندهی بهتری در این زمینه داشته باشیم.
مسؤول امور باشگاه های استان همدان عنوان کرد: به 
دنبال طراحی سامانه یکپارچه ای هستیم تا باشگاه های 

استان همدان را بهتر از گذشته ساماندهی کنیم.

رحیمی با اشاره به سرکشــی از باشگاه های ورزشی 
گفــت: مجوزهــای باشــگاه ها برای کســانی که ملک 
استیجاری دارند یک ســاله و برای مالکان دوساله است 
که متأسفانه شاهد هســتیم بیش از چند سال از تاریخ 
مجوز یک باشگاه گذشته اما همچنان این باشگاه در حال 
فعالیت اســت. وی افزود: باشگاه دارانی که از تاریخ مجوز 
آن ها گذشته باید هرچه سریع تر برای تمدید مجوز خود 
اقدام کنند در غیر این صورت حراست و بازرسی اداره کل 

ورزش نسبت به پلمب باشگاه اقدام خواهد کرد.

معرفی کمانداران برتر همدان
هیأت  سرپرســت  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
با کمان استان همدان گفت: مسابقات  تیراندازی 
تیراندازی با کمان قهرمانی استان همدان با معرفی 

برترین ها به کار خود پایان داد.
کیوان هنری با اشاره به برگزاری مسابقات تیراندازی 
با کمان قهرمانی اســتان همدان اظهار کرد: مســابقات 
تیراندازی با کمان قهرمانی اســتان همدان جام ســردار 
شهید علیرضا شمسی پور در دو بخش ریکرو و کامپوند 
با حضور پنج شهرستان در سایت تخصصی تیراندازی با 

کمان همدان برگزار شد.

وی افزود: در این مســابقات در دو بخش حرفه ای و 
نیمه حرفه ای بانوان و آقایان بیش از 50 تیرانداز با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
سرپرست تیراندازی با کمان قهرمانی استان همدان 
با اشاره به نتایج این رقابت ها گفت: در بخش حرفه ای 
کامپوند نســرین نصیری از مالیر، مــژگان مژگانی از 
همدان و بهناز کرباســی از مالیــر در رتبه های اول تا 

سوم قرار گرفتند.
هنری خاطرنشان کرد: در همین بخش ایوب کابیدی 
از مالیر و امید شــادفر از مالیر هر دو به مقام های اول و 

دوم آقایان رسیدند.
وی با اشــاره به نتایج ریکرو حرفــه ای بیان کرد: 
در ریکرو حرفه ای بانوان مهناز قره باغی قهرمان شــد، 
فاطمه نوروزیان دوم شــد و مــه گل صدوقی در رتبه 

سوم قرار گرفت.
سرپرست تیراندازی با کمان قهرمانی استان همدان 
عنوان کرد: در بخش آقایان نیز مجتبی شه گو از همدان، 
بهــرام احمدی فرید از همدان و محمدمهدی بیرانوند از 

مالیر در رتبه های اول تا سوم جای گرفتند.
هنری با اشــاره به نتایج بخش نیمه حرفه ای گفت: 

در رشــته کامپوند بخش بانوان زهرا وکیلی از همدان 
و رونیا رضوی مشــعوف از همدان اول و دوم شدند و 
در بخش آقایان نیز آریا روزبه از همدان، نیما سروری 
از همدان و علی شــمس اللهی از تویســرکان اول تا 

سوم شدند.
وی افزود: همچنین در بخش ریکرو بانوان زینب نیاز 
پور، آوا حمیدی پسند و پریسا صادقی هر سه از همدان 
به ترتیب اول تا ســوم شــدند و در بخش آقایان هامون 
باروتچی از تویســرکان، علی بیات از تویسرکان و هادی 

محمدی از مالیر در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

تأکید وزیر کشور:

پیوست های اجتماعی و فرهنگی طرح ها با هم دیده شوند
ایران و جهان: وزیر کشــور  هگمتانه، گروه 
گفت: مســائل اجتماعی از موضوعات فرهنگی 
قابل تفکیک نیســت؛ بنابراین ما در نوشــتن 
آیین نامه اجرایی پیوســت اجتماعی باید دقت 
کنیم که پیوست فرهنگی و اجتماعی با هم دیده 

شود.
عبدالرضــا رحمانــی فضلی در صــد و نوزدهمین 
جلسه شورای اجتماعی کشور که با موضوع »آیین نامه 
اجرایی پیوســت اجتماعی« برگزار شــد، اظهار کرد: 
پیوســت اجتماعی ضرورت اجتماعی و عقلی و عینی 
دارد و ایــن کار یک اقــدام فنی نیســت. یک پروژه 
فرهنگی و آموزشی می تواند آثاری داشته باشد که اگر 
آثار و پیامدهای آن را از قبل نبینیم و مدیریت نکنیم 
در عمل با آســیب هایی مواجه خواهیم شــد که شاید 
رفع آن آســیب ها نیازمند صــرف هزینه های چندین 
برابر نســبت به اعتباری باشد بایســتی از ابتدا درنظر 

می گرفتیم.
وی بــا بیان اینکه دغدغه هایی  در این زمینه وجود 
دارد، گفت: یک دغدغه اجرا است. برخی در این جلسه 
تأکید داشــتند که اجرای پیوســت ها باید به گونه ای 

سهل و جامع باشــد و در روند کارها نیز کندی ایجاد 
نکند. به عبارت دیگر یعنی مانع دیگری اضافه نکنیم. 
این موضوع درست اســت. باید این اجرای پیوست ها 
منجــر به ســهولت در کارها شــود و در عین حال با 

حداقل هزینه باشد.
وزیر کشــور ادامــه داد: اینکه همه پیوســت های 
اجتماعی به شــورای اجتماعی احاله شود، امکان پذیر 
نخواهد بود؛ زیرا شــورای اجتماعی یک نهاد اداری و 
اجرایی نیست و بیشتر در زمینه سیاستگذاری تعیین 
اصــول برنامه ریــزی کلی حرکت می کنــد همچنین 
اصول و شــاخص هایی که متناسب با آنها پیوست های 
اجتماعی باید تهیه شــود را بایستی شورای اجتماعی 
تأییــد کند؛ بنابرایــن می توانیم به ســازمان برنامه و 
بودجه مأموریت دهیم که این ســازمان شــاخص ها و 
اصولی را برای تدوین پیوست های اجتماعی بنویسند 
وقتی این اصول تصویب شد به عنوان مواردی است که 
در همه پیوســت های اجتماعی بایســتی مد نظر قرار 
گیرد. ســازمان برنامه و بودجه نیز بــه عنوان متولی 
موافقتنامه هــا باید این موارد را لحــاظ کند و پیگیر 
باشد و شورای اجتماعی نیز باید با توجه به جایگاهش 

نظارت کند.
رحمانــی فضلی در ادامــه تصریح کــرد: یکی از 
دغدغه هــای دیگری که در این جلســه مطرح شــد، 
موضوع اجتماعی و فرهنگی اســت. مسائل اجتماعی 
از موضوعات فرهنگی قابل تفکیک نیست. بنابراین ما 
در نوشــتن آیین نامه اجرایی پیوست اجتماعی باید به 
گونه ای دقت کنیم که پیوســت فرهنگی و اجتماعی 
با هم دیده شــود. در ماده 80 قانون ششــم توســعه 
بر پیوســت اجتماعــی با هدف پیشــگیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی تأکید شده است بنابراین با توجه 
به همسایگی که مسائل فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر 

دارند می توان در عمل آن ها را با یکدیگر دید.
وزیر کشــور با بیان اینکه یکی دیگر از دغدغه های 
مطرح شده در این جلسه حد و اندازه پروژه اظهار کرد 
برای آیین نامه باید حد بندی و ســطح بندی تعیین 
کنیم و بخش اعظمی از کارها را به خود دســتگاه های 

اجرایی نیز واگذار کنیم.
به گفته وی در این جلســه نظرات خوب و دقیقی 
در زمینه آیین نامه اجرای پیوست اجتماعی مطرح شد 
و الزم است ســازمان برنامه و بودجه جلسه ای در این 

زمینه بگذارد تا افرادی که فرصت نشــد به طور کامل 
صحبت کنند و نظراتشان را ارائه دهند.

رحمانی فضلی در پایــان همچنین به طرح اصالحات 
ارضی اشــاره کرد و گفت: در ابتدای جلسه مطرح شد که 
اثرات اجتماعی اصالحات ارضی دیده نشده بود که من آن 
را اصالح می کنم و اتفاقا اصالحات ارضی یکی از طرح هایی 
بود که آثار اجتماعی و نتایج آن که شامل از هم گسیختگی 
و انسجام فضاهای روستایی، از دست رفتن تولید روستایی، 
مهاجرت به شهرها و... برای آن پیش بینی می شد. آثار منفی 
این طرح بسیار قابل مطالعه است و ما باید تالش کنیم که 

آثار منفی در طرح هایمان نباشد.

برخورد سازمان غذا و دارو با محصوالت تراریخته فاقد برچسب
مدیرکل  جهــان:  و  ایران  گــروه  هگمتانه، 
فرآورده های غذایی و آشــامیدنی سازمان غذا 
و دارو اعــالم کرد: تمام محصوالت تراریخته در 
سطح عرضه کنترل می شــوند و در صورتی که 
تراریخته باشند اما برچسب نداشته باشند، حتمًا 

برخورد می کنیم.
وحید مفیــد در گفتگویی افــزود: در حال حاضر 
عدد دقیق انواع محصــوالت تراریخته موجود در بازار 
را حضور ذهن ندارم. باید برچســب تراریخته بر روی 
برخی نشان های تجاری غالت حجیم شده در صورت 
اســتفاده از ذرت تراریخته، نصب شــود. برخی از این 
غالت نیازی به درج برچســب ندارنــد چون از ذرت 

غیرتراریخته استفاده می کنند.
وی اضافــه کــرد: برخــی محصوالت در کشــور 
مانند ذرت، ســویا و کلزا از نــوع تراریخته وجود دارد 
و فرآورده هــای غذایــی در صــورت اســتفاده از این 
محصــوالت تراریخته باید آن را روی برچســب خود 

اعالم کنند.
مفیــد دربــاره روغن هــای تراریخته نیــز گفت: 
تراریختگی در مواد غذایی بیشتر مشمول انواع روغن 

می شود و محصوالت دیگر به صورت مصرفی نداریم.
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی سازمان 
غذا و دارو ادامه داد: تراریختگی بیشــتر در مورد کلزا 
یا روغن ســویا صــدق می کند اما روغــن آفتابگردان 

تراریخته نیست.
مفید، دربــاره عبارت »اصالح شــده« روی برخی 
مواد غذایی مانند شیرکاکائو یا شیر موز گفت: »اصالح 
شده« با تراریخته متفاوت است و معنای دیگری دارد 

و این محصوالت تراریخته نیستند.
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا 
و دارو گفت: شرکت های غذایی تا آذر سال گذشته )97( 

فرصت داشتند تا برچسب تراریختگی را نصب کنند.
مفید افزود: هشت آزمایشــگاه عالوه بر آزمایشگاه 

مرجع در کشور می توانند تراریختگی را تعیین کنند.
ســازمان غذا و دارو قباًل اعالم کــرده بود که درج 
تراریختگــی در برچســب جلــوی ترکیبــات، صرفاً 
احترام به مشــتری و فراهم کردن قدرت انتخاب برای 
مصرف کننده است و هیچ ارتباطی با ایمنی و سالمت 

آن فرآورده ندارد.
در حال حاضر فقط برای چهار محصول تراریخته از 
جمله ذرت، کلزا، سویا و پنبه دانه مجوز تراریخته داده 
می شــود و این محصوالت باید مراحل ارزیابی خطر را 

پشت سر بگذرانند تا مجوز بگیرند.
ســازمان غذا و دارو قباًل تأکیــد کرده بود که مواد 
غذایــی حتی اگر یــک دهم درصد نیــز از تراریخته 
استفاده کرده باشند باید در برچسب تراریخته داشته 
باشــند. به طورمثال هم اکنون برخی روغن ها در بازار 
مانند روغن کلزا تراریخته هستند و باید حتماً برچسب 

تراریخته داشته باشند.
براســاس آمار ســازمان غــذا و دارو، 122 رخداد 
تراریختــه در مصرف ســویا در جهــان اجازه مصرف 
دارد اما ایــران تا 10 رخداد را تأییــد کرده و اگر در 
هر محصــول غذایی هر کدام از 112 رخداد باقیمانده 
مجوزدار مصرف شــده باشــد، حد تحمل مســؤوالن 

سازمان غذا و دارو صفر است و اجازه نمی دهد.
گیــاه تراریخته به گیاهی گفته می شــود که یک یا 
چند ژن محــدود را از گونه های دیگــری به جز خزانه 
ژنتیکــی آن گیــاه از طریق روش های مــدرن ژنتیک 
مولکولی و مهندســی ژنتیک دریافت کرده باشد. هدف 
از این کار، بهبود مقاومت گیاه نســبت به برخی از آفات 
یا بیماری های گیاهی )تنش های زیستی(، افزایش تحمل 
تنش های غیــر زنده همچون شــوری و کم آبی، بهبود 
کیفیت و بازارپسندی محصول، افزایش تولید و عملکرد 
گیاه، افزایش بهره وری در کشاورزی و در نهایت، افزایش 
سطح سالمت جامعه از طریق کاهش مصرف انواع سموم 

و کودهای شیمیایی است.
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با کتاب زندگی 

معرفی رمان نوجوان

شاهکار

ادبیات ژاپن

کافکا در کرانه
هگمتانه، گروه زندگی با کتاب: ادبیات هر 
فکر  و طرز  فرهنگ  تاریخ،  نشانگر  کشوری 
مردم آن سرزمین اســت. در این ستون به 
معرفی شاهکارهای ادبی کشورهای مختلف 

می پردازیم.
ادبیات ژاپــن قدمتی طوالنی دارد و گونه های 
داســتانی در آن بــه همان کثرتی اســت که در 
ادبیات کشــورهای دیگر وجود دارد. ادبیات ژاپن، 
ادبیاتی بســیار غنی است که نیاز به فهم و توجه 

بیشتری دارد.
نویســندگان مطرح ژاپنــی از برندگان جوایز 
بزرگ ادبی دنیا هســتند و تأثیرگذاری خاصی نه 
تنها بر ادبیات ژاپن بلکه بر ادبیات جهانی داشته 

اند.
در این بین نویسنده معاصر هاروکی موراکامی 
مدتی است که کانون توجه قرار گرفته و آثارش با 
استقبال غیرمنتظره مردم دنیا مواجه شده است. 
البته برخی معتقدند که شــهرت موراکامی باعث 
شــده ادبیات ژاپن درســت دیده نشود. از سوی 
برخی دیگر داســتان های او محکوم به غیرژاپنی 
بودن شــده و مــورد انتقاد قــرار گرفتند. برخی 
منتقدان معتقدند که نوشــته های او تأثیرگرفته 
از ریمونــد چندلــر، کــرت وونــه گات و ریچارد 
براتیگان است. داستان های او اغلب سرنوشت باور، 
سوررئالیستی و دارای تم تنهایی و ازخودبیگانگی 

است.
یکی از مهمترین آثار وی که می توان آن را در 
زمره شــاهکارهای ادبی قرار داد، رمان "کافکا در 

کرانه" است.
علی شروقی در خصوص این رمان می نویسد: 
»دنیای »کافکا در ساحل« دنیایی است برساخته 
از نشــانه ها، نشــانه هایی از مفاهیــم انتزاعی و 
روانشــناختی و فلســفی که در شبکه ای پیچیده 
از ارتباط هــای درونــی و بیرونی، شــکل نهایی 
رمان »موراکامی« را به دســت داده اند. مفاهیم 
نمی توانند به طور مجرد یــا تنها در خالل گفت 
وگوها، حضوری ملموس داشته باشند. دست کم 
در رمانی از این دســت نمی توانند. »موراکامی« 
در ایــن رمان، نه در پی پیچیــده کردن تصنعی 
واقعیت که در پی کشــف جهــان پیچیده از راه 
کشف اســتعاره هایی است که این کشف را میسر 
می کنند. او مفاهیم، نشــانه ها و انواع متون ادبی 
را چنــان با هــم ترکیب می کند کــه گاه به نظر 
می رسد متن رمان او هزارتویی است از ارجاعات. 
شخصیت های اصلی داستان در پایان رمان هر دو 
به روی جهانی تازه چشــم بــاز می کنند. هرچند 
جهان، همان جهان اســت و این آنها هستند که 

تغییر کرده اند.«
این رمان متفاوت را که به فارسی نیز ترجمه شده 
بخوانید و در دنیای جادویی موراکامی غرق شوید و 

از قلم و ذهن بی نظیر نویسنده لذت ببرید.

نکته های ناب

چه بخوانیم؟

مجله  کتاب:  بــا  زندگی  گروه  هگمتانه، 
پرسمان نوشته اســت: مطالعه و کتابخوانی 
کاری بســیار حساس و مهم است. جانسون 
در کتاب »هنر کتــاب خواندن « می گوید: 
در  ما  در شمار دوستان  می توانند  »کتاب ها 
آیند. ما می توانیم به جســت و جوی آن ها 
برویم تا ما را به خودمان بشناسانند. اما این 
توانایی را نیز دارنــد که در ما تأثیر کنند و 
درهــای زندگی را به روی ما بگشــایند یا 
ببندند درس هایی که می توان از آن آموخت 
هیچ گاه پایــان نمی پذیرد و بــه عبارتی 

همیشه می توان چیزی راجع به آن گفت.
از این رهگــذر قصد داریم در این ســتون از 
دریــای بی انتهای مطالعه نکاتی نغز و آموزنده به 

خوانندگان کتابخوان هدیه کنیم.
امام علی )ع( می فرمایند: هر کس اهل مطالعه 
باشد در سایه مطالعه کتب، به آرامشی بسیار واال 

دست می یابد که هرگز از او سلب نمی شود.
آن حضرت جســتن دانشی را نیکو می شمارند 
که موجب اصالح وجود آدمی گردد. »دانشی که 

تو را اصالح نکند گمراهی است.«
دکتــر آدریل جانســون می گویــد: ما وقت 
نداریــم و نمی توانیــم هــر چه را که منتشــر 
می شود بخوانیم. باید انتخاب کنیم; ولی اگر در 
این انتخاب خود را به دســت تصادف بسپاریم، 
ممکن اســت به راه های پیموده شــده برسیم و 
اگر در انتخاب خود بینا نباشــیم، ممکن اســت 
در راهــی بیفتیم که دیگران فرســنگ ها از آن 
را پیمــوده انــد. بنابراین، بهتر اســت قبل از 
انتخــاب موضوع مطالعه خود به چکیده مقاالت 
و خالصــه آثار مهم در زمینــه علمی که به آن 
عالقه مندیم ســری بزنیم تا جایگاه خود را در 

موضوع مطلوب خود دریابیم.
همچنین او عقیــده دارد، هنگام انتخاب یک 
کتاب ابتدا از خود بپرســیم خصوصیات فکری ما 
و طبع کنجکاو و حســاس ما که منبع بســیاری 
از شــعف ها و حزن های ما اســت طالب چیست؟ 
شعر؟ روان شناسی؟ حکمت؟ هنر؟ بدین ترتیب، 
زمینــه ای برای کار در موضوعــی که بدان عالقه 
داریم فراهم می آوریم و حدودی برای خود ترسیم 
می کنیم; چه همان طور که گفتیم دانستن همه 

چیز غیر ممکن است.
آندره مورو عقیده دارد، بعد از کتب آســمانی 
شــریف ترین و مفیدترین کتاب هــا بیوگرافی ها 
هســتند. به قول رنــه دکارت مطالعــه یگانه راه 
آشــنایی با بزرگان روزگار است که قرن ها پیش 
از این در دنیا به ســر برده اند و اکنون زیر خاک 

منزل دارند.
ارل. اف - رســکامون می گویــد: چنان که در 
انتخاب دوســت بــرای خود دقــت می کنید، در 
انتخاب نویســنده نیز برای خوانــدن خود دقت 

کنید.

با کودکم کتاب بخوانم

مجموعه  »علم چیست...«
هگمتانه، گروه زندگی بــا کتاب: ما پدر و 
مادرهای کتاب خوان، دوست داریم کودکمان 
نیز عالقمند به کتاب باشد. البته ما قدم اصلی و 
اساسی را برداشته ایم و آن اینکه کودکمان ما 
را در حال مطالعه و لذت بردن از کتاب می بیند 
و این بزرگترین تبلیغ برای کتابخوانی است. اما 
در کنار آن باید به مسائل جزیی تری نیز فکر 
کنیم تا مبادا با سهل انگاری، کاری کنیم که 

تمایل کتاب خواندن در بچه ها کمرنگ شود.
مساله انتخاب کردن کتاب مناسب برای کودکان، 
بــا توجه به تعدد عناوین کتبی کــه در بازار داریم، 

مشکلی اساسی است.
در این ستون ســعی داریم کتابهایی را معرفی 
کنیم که شــما با خیال راحــت بتوانید برای فرزند 

دلبندتان تهیه کنید و بخوانید.
در این شماره شــما را با مجموعه کتابهای علم 

چیست آشنا می کنیم.
مجموعــه »علم چیســت...« مجموعــه ای از 
فعالیت های علمی برای کودکان 6 تا 14 ساله است. 
کتاب های این مجموعه حــاوی پروژه ها، تجربه ها، 
بازی ها و داستان هایی هســتند که به کمک آن ها 
کودکان پاســخ ســواالت خود از پدیده های جهان 

هستی را خواهند یافت.
این مجموعه راهنمایی برای آموزگاران و پدران و 
مادران است تا به کمک فعالیت های پیشنهادی آن، 
کودکان را به جســتجو و پژوهش در دنیای اطراف 
خود تشویق کنند، از شــگفتی برخورد قطره باران 
بر یک برگ گرفته، تا قدرت آتشفشــان ها، تا رمز و 
رازهای کیهان. هر جلد از کتاب های این مجموعه ده 
جلدی یکی از حوزه های علم را پوشش می دهد: ماده 
و انرژی، بدن انسان، محیط زیست، سنگ ها، گیاهان، 

جانوران، آب و هوا، آسمان شب و...
فعالیت ها به دو دسته فعالیت های کوتاه و سریع 
و فعالیت های سر فرصت چند روزه تا چند هفته ای 
تقسیم شــده اند. تمامی فعالیت های پیشنهادی در 
عمل اجرا شــده اند و برای اجرا به مواد و ابزارهایی 

ساده و در دسترس نیاز دارند.
دارا بودن توضیحات آسان فهم، تصویرگری ساده 
و طنزآمیز و نکات علمی جالب از دیگر ویژگی های 

کتاب های این مجموعه است.
این مچموعه توسط انتشارات فنی ایران به چاپ 

رسیده است.

بال های کاغذی  

جایزه ادبی جالل آل احمد
هرسال،  کتاب:  با  زندگی  گروه  هگمتانه، 
هم زمان با ســالروز تولــد جالل آل احمد، 
با هدف  او  نام  به  نویسنده معاصر، جایزه ای 
»ارتقای زبــان و ادبیات ملی و دینی« برای 
از پدید آورندگان آثاری که برجسته،  تقدیر 

بدیع و پیشرو باشند، اهدا می شود.
جایزه ادبی جالل آل احمد بر اســاس مصوبه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی در ســال 1385 
بنیان نهاده شــد و مراسم آن هرسال دوم آذر ماه 
هم زمان با ســالروز والدت این نویســنده توانا و 
صاحب سبک برگزار می شود. هدف از اهدای این 
جایــزه ارتقای زبان و ادبیات ملی دینی از رهگذر 
بزرگداشــت پدیدآورندگان آثار برجســته بدیع و 
پیشرو اســت و ضوابط آن در راستای تولید فکر 
ادبی هنری اســالم گرا و تقویــت روحیه اتنقادی 
علمی نسبت به ترجمه های موجود ادبی و هنری 

است.
در ایــن جایزه، کتاب هایی بررســی و داوری 
می شــوند که برای نخســتین بار در سال پیشین 
بــه طبــع رســیده اند. محورهای مــورد ارزیابی 
هیــأت داوران عبارتنــد از »داســتان بلنــد«، 
»داستان کوتاه«، »نقد ادبی«، »مستندنگاری« و 

»تاریخ نگاری«.
ارزش جوایز نفرات اول هریک از رشته های این 
طرح، نشــان ادبی جالل آل احمد به عالوه 110 

سکه بهار آزادی است.
نخســتین دوره جایزه ادبــی جالل آل احمد، 
دوم آذر 1387 در تــاالر وحدت تهران با حضور 
وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، رئیس کمسیون 
فرهنگــی مجلس و جمعی از اهالی فرهنگ و قلم 

برگزار شد.

چگونه به کتاب خوانی عادت کنیم؟
هگمتانــه، گــروه زندگی بــا کتاب: 
باید جــزو عادات خودمان  را  کتابخوانی 
قرار دهیم. بــه فرزندانمان هم از کودکی 
عادت بدهیم کتــاب بخوانند؛ مثاًل وقتی 
یا  بخوانند.  کتــاب  بخوابند،  می خواهند 
وقتی ایام فراغتی هســت، روز جمعه ای 
هســت که تفریح می کنند، حتمًا بخشی 
از آن روز را به کتــاب خواندن اختصاص 
دهند. در تابستان ها که نوجوانان و جوانان 
محّصل، تعطیل اند حتمــًا کتاب بخوانند. 
کتاب هایی را معّین کنند، بخوانند و تمام 
افرادی کــه کار روزانه دارند مثاًل  کنند. 
کارمند اداری، کارگر، کاسب و یا کشاورز 
به خانه می آیند، بخشی  وقتی  هســتند 
از زمان را گرچه نیم ســاعت برای کتاب 

خواندن بگذارند.
چقــدر کتاب ها را در همین نیم ســاعت ها 
می شــود خواند! بنده دوره های بیست جلدی 
و بیســت و چنــد جلدی کتــاب را در همین 
فاصله های ده دقیقه، بیســت دقیقه و یک ربع 

ساعته خوانده ام. پشــت این کتاب ها را هم یادداشت 
می کنم که معلوم باشــد. شــاید صدها جلد کتاب را 
همین طــور در این فاصله هــای کوتــاه ده دقیقه ای 
خوانده ام. بســیاری از افراد را هم می شناســم که این 

گونه اند.
بیانات در مصاحبه صدا و سیما، در ششمین 

»نمایشگاه بین المللی کتاب« 21/02/1372

پیش از خواب
در منــزل خود مــن، همه ی افراد، بدون اســتثنا، 
هرشــب در حال مطالعه خوابشــان می برد. خود من 
هم همین طورم. نه این که وســط مطالعه خوابم ببرد. 

مطالعه می کنم، تا خوابــم می آید، کتاب را می گذارم 
و می خوابــم. همه ی افراد خانه ی ما، وقتی می خواهند 
بخوابند حتماً یک کتاب کنار دستشان است. من فکر 
می کنــم که همه ی خانواده  هــای ایرانی باید این گونه 
باشــند. توقع من، این اســت. باید پدر هــا و مادر ها، 
بچه  ها را از اول با کتاب، محشور و مأنوس کنند. حتی 

بچه  های کوچک باید با کتاب انس پیدا کنند.
مصاحبه در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب 

26/02/1374

فرصت های اندک
من می خواهم خواهشــی از مــردم بکنم و آن این 

است: کسانی که وقت های ضایع  شوند ه ای دارند؛ مثاًل 
به اتوبوس یا تاکســی سوار می شوند، یا سوار وسیله ی 
نقلیه ی خودشان هستند و دیگری ماشین را می راند، 
یا در جا هایی مثل مطب پزشــک در حــال انتظار به 
ســر می برند و به  هرحــال اوقاتی را در حــال انتظار 
بــه بی کاری می گذرانند، در تمام این ســاعات، کتاب 
بخوانند. کتاب در کیف یا جیب خود داشــته باشند و 
در اتوبوس که نشســتند، کتاب را باز کنند و بخوانند. 
وقتی هم به مقصد رسیدند، نشانی الی کتاب بگذارند 
و بــاز در فرصت یا فرصت های بعدی آن را باز کنند و 

از همان جا بخوانند.
بنده خــودم چند جلد قطور از یــک عنوان کتاب 

را در اتوبوس خوانــدم! قضیه مربوط به قبل از 
انقالب است که چند روزی برای انجام کاری از 
مشــهد به تهران آمده بودم... وضعیت و فضای 
اتوبوس هــای آن روزگار بــرای مــا خیلی آزار 
دهنده بود و نمی توانســتیم تحمل کنیم. دلم 
می خواست ســرم پایین باشد و خواندن کتاب 
در چنین وضعیتی بهترین کار بود. ســاعتی را 
که به این حالت می گذراندم احساس نمی کردم 
ضایع می شــود. آن وقت ها تقریباً یک ســاعت 
طول می کشــید تا آدم با اتوبــوس از جایی به 
جای دیگر می رفت. بعضی وقت ها این جابجایی 
کمتر یا بیشــتر هم طول می کشید. به هرحال 
چنین یک ساعت هایی را احساس نمی کردم که 

ضایع می شود؛ چون کتاب می خواندم.
مصاحبــه در پایان بازدیــد از نهمین 
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهران 

22/02/1375

به جای آگهی تلویزیونی
گاهــی می بینید یــک نفر پــای تلویزیون 
نشســته و منتظر یــک فیلم اســت. تلویزیون آگهی 
تبلیغاتــی پخش می کنــد و گاهی پخــش تبلیغات 
بیست دقیقه طول می کشــد. یک وقت است کسی به 
آن تبلیغــات احتیاج دار؛ اما کســی که احتیاج ندارد 
آگهی  های تبلیغاتی را ببیند، این بیســت دقیقه را چرا 
بی کار بنشیند!؟ یک کتاب دِم دستش باشد؛ بردارد و 
بیســت دقیقه مطالعه کند. اگر مــردم ما عادت کنند 
که از این وقت های ضایع شونده برای مطالعه ی کتاب 
اســتفاده کننــد، جامعه خیلی پیــش خواهد رفت و 

فرهنگ کشور، خیلی ترقی خواهد کرد.
نمایشگاه  نهمین  از  بازدید  پایان  مصاحبه در 

بین المللی کتاب تهران 22/02/1375

پویش »کتاب و زندگی« بزرگ ترین مسابقۀ کتاب خوانی
هگمتانه، گروه زندگی بــا کتاب: پویش های 
کتــاب خوانی و دورهمی های کتــاب خوانی از 
جذابترین کارها برای افراد کتاب دوست و کتاب 
خوان و حتی افراد کتاب نخوان هســتند. کافی 
است عاشق کتاب باشید، آن وقت حضور در این 
جمع ها و پویش ها بهترین تجربه و لذت را برای 

شما رقم می زند.
حتــی اگــر آنچنان هــم از خواندن کتــاب لذت 
نمی بریــد و خیلی هم دلتان با مطالعه و خواندن جور 
نیست باز هم پیشنهاد می کنم حداقل یکبار حضور در 
جمع کتاب خوان ها را تجربه کنید. قول می دهم ضرر 
نکنید. از کجا معلوم شــاید شــما هم به جمع عشاق 

کتاب پیوستید.
در این ســتون قصد داریم پویش ها و دورهمی های 
کتاب خوانی را به شــما معرفی کنیــم. بعضی از این 
پویش ها کامال مجازی هســتند و بعضــی دیگر نیمه 

مجازی- حقیقی.
حمایت از این پویش ها و هدفمند کردن آنها قطعا 
یکی از جذابترین راه های ترغیب مردم به ویژه جوانان 

و نوجوانان به کتاب است.

در این شــماره با پویش »کتاب و زندگی« آشــنا 
می شــویم. اگر از پویش های کتــاب خوانی فعال در 
اســتان همدان مطلع هســتید حتما ما را هم باخبر 

کنید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی مجمع ناشران انقالب 
اسالمی، منانشــر، مجمع ناشــران انقالب اسالمی با 
همکاری انتشارات روایت فتح، به منظور ترویج فرهنگ 
مطالعه، پویــش کتاب خوانی کتاب  و زندگی را از عید 

چهل سالگی انقالب تا عید سعید فطر برگزار می کند.
کتــاب محوری این دوره از پویش، »قّصۀ دلبری«، 
روایت مرجان ُدرعلی، همســر شــهید محمدحسین 

محمدخانی از شهدای مدافع حرم است.
ایــن کتاب را محمدعلی جعفری به رشــتۀ تحریر 
درآورده و انتشــارات روایت فتح آن را منتشــر کرده 
است. کتاب »قصۀ دلبری« برای این پویش بازنویسی 
و در 144 صفحــه و با قیمــت 15500 تومان عرضه 

شده است.
»قّصۀ دلبری« روایت عاشــقانۀ پنج ســال زندگی 

مشترک راوی کتاب با شهید محمدخانی است.
جالب اســت بدانید که شهید محمدخانی پیش از 

شــهادت به همسرش گفته است: »وقتی شهید شدم، 
خاطراتم را در قالب »نیمۀ پنهان ماه« انتشارات روایت 
فتح چــاپ کن« و به نقل بعضــی از خاطرات در این 

کتاب تأکید داشته است.
دورۀ هفتــم پویش کتاب  و زندگــی که به همت 
مجمع ناشــران انقالب اسالمی و انتشارات روایت فتح 
برگزار می شــود، همچون دوره های قبل دارای جوایز 
متنوع و روش های مختلف برای شــرکت در مســابقه 

است.
دبیرخانه پویش، روش های شرکت در مسابقه را به 

شرح زیر اعالم کرده است:
روش اول: پاسخ به سؤاالت

برچسب روی برگۀ سواالت الی کتاب را بخراشید 
و پاسخ های صحیح سؤاالِت پشت برگۀ مسابقه را طبق 

الگوی زیر، به شمارۀ 1000100015000 بفرستید:
631572980 * 84 * 1323123212

نکتۀ 1: شمارۀ گزینه های صحیح باید پشتِ سِرهم 
و بدون فاصله درج شود.

نکتۀ 2: برای شرکت در این بخش، از طریق تارنمای 
نیز   www.ketabzendegi.ir نشانی  به  مسابقه، 

می توانید اقدام کنید.
روش دوم: انتشار عکس، فیلم، پادکست و یادداشت 

دربارۀ کتاب در اینستاگرام
پــس از مطالعــۀ کتاب، نوشــته ای دربــارۀ آن با 
#کتاب_و_زندگی  و  #قصه_دلبــری  هشــتگ های 
در اینستاگرام منتشــر کنید. سپس نوشتۀ خود را به 

صفحۀ ketabzendegi@ ارسال کنید.
روش های تهیۀ کتاب

کتــاب »قصۀ دلبــری« عالوه بر عرضۀ مســتقیم 
در مراکــز فروش، به صــورت اینترنتی هــم فروخته 
می شود. عالقه مندان برای شرکت در پویش می توانند 
به ســایت  www.ketabzendegi.ir یا ســایت 
revayatfath.ir مراجعــه کــرده و نشــانی مراکز 
فروش کتاب در شهرشان را جست وجو کنند یا کتاب 
را به طور برخط بخرند. به منظور حمایت از منابع ملی، 
نســخۀ الکترونیک کتاب نیز در اپلیکیشن طاقچه قرار 

داده شده است.
همچنیــن افرادی کــه از قبل این کتــاب را تهیه 
کرده اند، برای دریافت راهنمایی های الزم در خصوص 

شرکت در مسابقه، به سایت پویش مراجعه کنند.

جشنواره کتاب خوانی رضوی
جشنواره ای با عطر یاد امام رضا)ع(

هگمتانــه، گروه زندگی با کتــاب: دبیرخانه 
فراخوان شرکت  کتاب خوانی رضوی،  جشنواره 
با معرفی  را  این جشــنواره  نهمیــن دوره  در 
12 عنوان کتاب در ســه رده ســنی »کودک«، 

»نوجوان« و »جوان و بزرگسال« منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور، نهمین جشــنواره کتاب خوانی رضوی 
توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با همکاری بنیاد 
فرهنگی هنری بین المللی امام رضا علیه السالم و معاونت 

امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار می شود.
در فراخوان نهمین جشــنواره کتاب خوانی رضوی، 
12 کتاب در ســه رده ســنی »کودک«، »نوجوان« و 

»جوان و بزرگسال« معرفی شده است.
این جشنواره در دو بخش »فردی« و »خانوادگی« 
برگزار می شــود که عالقه منــدان می توانند با مطالعه 
منابــع مرتبط بــا این بخش، در دو شــیوه مکتوب و 

الکترونیکی در جشنواره شرکت کنند.
* کــودکان برای شــرکت در بخــش »کودک«، 

می توانند به یکی از دو شــیوه  »ترســیم نقاشــی« و 
»ارسال فیلم موبایلی« اقدام کنند.

* نوجوانان نیز می توانند به دو شیوه ترسیم نقاشی 
از جذاب ترین بخش کتاب در برگه های مسابقه نقاشی 
و پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینه ای به صورت 
مکتــوب و الکترونیکی بر اســاس کتاب های معرفی 
شده در جشنواره و همچنین ارسال یک فیلم موبایلی، 
شــامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشــنواره و 
منابــع آزاد مرتبــط با موضوع در جمــع یا گروه های 
مختلف )دوســتان، خانواده، همــکاران و...( از طریق 

سایت در این جشنواره شرکت کنند.
* عالقه منــدان به شــرکت در بخــش »جوان و 
بزرگسال« می توانند از سه شــیوه  مختلف در نهمین 
جشــنواره کتابخوانی رضوی شرکت کنند. شیوه اول: 
پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای بصورت مکتوب 
یا الکترونیک؛ شــیوه دوم: ارســال فیلــم موبایلی از 
معرفی کتاب دلخواه از طریق ســایت و شــیوه سوم 
ارســال معرفی کتاب دلخواه در حــد یک پاراگراف ) 

350 کلمه( از طریق سایت.
تقدیر از برگزیدگان در بخش ملی

برگزیدگان نهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی در 
دو سطح »ملی« و »شهرســتانی« معرفی و با اهدای 

لوح تقدیر و هدایای نقدی از آنها تجلیل خواهد شد.
همچنین در این جشــنواره از هشت خانواده برتر 
با اهدای لوح ســپاس، تندیس جشنواره و مبالغ نقدی 
تجلیل می شــود که بر این اساس از دو خانواده 2نفره 
)بــا اهدای 6 میلیــون ریال(، دو خانــواده 3 نفره  )با 
اهدای 9 میلیون ریــال(، دو خانواده 4 نفره)با اهدای 
12 میلیون ریال( و دو خانواده 5 نفر به باال )با اهدای 

15 میلیون ریال( تجلیل خواهد شد.
نحوه دریافت منابع نهمین جشــنواره کتاب 

خوانی رضوی
عالقمندان برای دریافت فایــل کتاب ها می توانند 
بــه آدرس www.razavi.iranpl.ir مراجعه و یا 
جهت دریافت امانی کتاب های مسابقه به کتابخانه های 

عمومی سراسر کشور مراجعه کنند.

نحوه ارســال آثار به نهمین جشنواره کتاب 
خوانی رضوی

شــرکت کنندگان می توانند عالوه بر ارسال آثار از 
طریق الکترونیــک آثار مکتوب خود را به نزدیک  ترین 

کتابخانه عمومی محل زندگی شان تحویل دهند.
شــماره   /  razavi@iranpl.ir رایانامــه: 
الکترونیکــی: درگاه   /  88951493  تمــاس: 

www.razavi.iranpl.ir 
گفتنی اســت بعد از برگزاری جشنواره کتابخوانی 
رضــوی زیر نظــر بنیاد فرهنگــی امام رضــا)ع( و با 
همکاری دســتگاه های مختلف در ســطح کشــور در 
سال های گذشته، نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 
ســه دوره اخیر )دوره ششــم، هفتم و هشتم( متولی 
برگزاری این جشــنواره بوده اســت. بر این اساس در 
دوره ششم بیش از 238 هزار نفر، در دوره هفتم 648 
هزار و 228 نفر و در هشــتمین دوره که سال گذشته 
برگزار شد با رشدی 32 درصدی، 858 هزار 695 نفر 

در جشنواره کتاب خوانی رضوی مشارکت داشتند.

دشت بان
هگمتانــه، گروه زندگــی با کتــاب: احمد دهقان 
داســتان نویس معاصر ایرانی اســت که داســتان های 

متعددی با سوژه دفاع مقدس نوشته است.
یکــی از بهترین آثــار این نویســنده، رمان زیبای 

دشت بان است.
این رمان اولین با در ســال 1387 توسط انتشارات 

کتاب نیستان به چاپ رسیده است.
naghdbook.( نویســنده وبالگ دقیقه های خیالی

blog.ir( در مورد این رمان زیبا نوشته است:
دشت بان، یک کتاب جهانی است داستان نوجوانی 
خاصه ی ایران نیســت. اگر ترجمه شود خیلی راحت 
میتواند داستان یمن باشــد، نوجوانی سوریه، آوارگی 
عراق، بیابان گردی افغانستان و .... نویسنده می خواسته 
بخشــی از مصیبت تاریخ ایران را بگوید و مظلومیت و 

... را به تصویر بکشد.
اما کفایت می کند؛ هر کشــوری که جنگ را تجربه 

کرده است اسم شخصیت های داستان را جا به جا کند 
آن وقت اســت که می بیند چقدر با حال و روز جنگ 

زدگی ش همراه است.
توصیف فضا و شــخصیت ها، در حدی است که تو را 
با قهرمانان داســتان همراه می  کند و با آن ها برای زنده 

ماندن و اسیر شدن و نجات دیگران به تالش وا می دارد.
داســتان آوارگی خانواده ای که در جنگ عراق سر 
به کوه می گذارند و غارنشــین می شوند. سرمای هوا، 
گرسنگی، کودکان مظلوم، پدری که همراه رزمندگان 
می شود، مادری که باردار است و ... و مقاومت و روحیه 
و انرژی عجیبــی که در این خانواده دیده می شــود. 
طــوری که در تمام داســتان با اینکــه دائم درد دارد 
و رنج هــا را می گوید، اما خواننــده به خاطر روحیه ی 
عجیب خانواده، حس می کند که از امیدش به زندگی 
و جنگیدنش با مشکالت خســته و ناامید نمی شود و 

می داند که پیروز میدان است.

ایــن کتاب در مقابل تمــام کتاب  های خارجی که 
یأس و خســتگی و سردرگمی بشر غربی، آمریکایی را 
نشان می دهد و فضا کامال مأیوس کننده است، برهان 
و دلیل خوبی بر حقانیت انسان هایی است که متفاوت 
می اندیشند، متفاوت زندگی می کنند و حتی متفاوت 

می میرند.
نویسنده می خواسته نمایی از آغاز خلقت آدم را هم 
به تصویر بکشد برهنگی و خالی بودن ذهن بشریت....، 
برای همین قهرمان داستان را لخت و عور وارد صحنه 
دنیا می کند، در حالیکه گم گشــته و در به در است تا 
ایــن که با پلیس مواجه می شــود و در خانه اش کنار 
همســرش ساکن می شود و پس از آن کم کم به همه 
چیز مســلط می شــود. در حالی که نویسنده نه علم 
درســتی از خلقت و نه درک درستی از چرایی خلقت 
دارد و دقیقا مثل خودشــان تمام افراد را در معامله ی 
جنایت ها، خیانت ها، شکم بارگی ها و لذت های انسان 

غربی می گذارد و داستان را جلو می برد.
naghdbook.blog.ir
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4 قيمـت هر گرم طال , 3 5 2 , 0 0 0
45,490,000 قيمت تمام سكه
24,670,000 قيمت نيم سكه
16,480,000 قيمت ربع سكه

10,190,000 قيمت سكه يك گرمي دولتي

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.

134,940دالر 
154,000یورو 
173,560پوند 
19,900یوان

23,360لير ترکيه

هگمتانــه، گــروه رویداد: رئیس ســازمان 
جهادكشــاورزی اســتان همدان با بیان اینکه 
امســال صدهزار پیوندک برای سرشاخه كاری 
به كشور وارد شده است، گفت: از این تعداد 70 

درصد آن به استان همدان تعلق گرفته است.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه، منصور رضوانی جالل 
در نشست خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی 
برگزار شد با بیان اینکه امســال صدهزار پیوندک برای 
سرشاخه کاری به کشور وارد شده است، بیان کرد: از این 

تعداد 70 درصد آن به استان همدان تعلق گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه بیــش از 55 هزار پیوندک به 
شهرستان تویسرکان داده شده است، افزود: ظرف یکی دو 
سال آینده استان همدان تولیدکننده پیوندک در کشور 

خواهد بود که توانایی صادرات نیز خواهد داشت.
رضوانی جالل در ادامه سخنان خود به علت گرانی 
ســیب زمینی که در بازار به دلیل تأخیر در عرضه آن 
اســت اشاره و بیان کرد: بارندگی های اخیر باعث شده 
است که ســیب زمینی با 15 روز تأخیر وارد بازار شود 

که یقیناً به دنبال آن بازار به تعادل خواهد رسید.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه همدان یک پنجم سیب زمینی کشور 
را تولید می کند، گفت: در صنایع فرآوری این محصول 
ضعیف هستیم؛ زیرا در ســال های گذشته تجربه های 
ناموفــق در این زمینــه به ویترینی برای ســایر افراد 

تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در اســتان بیش از سه میلیون و 
400 هــزار تن قابلیت ظرفیت جــذب صنایع تبدیلی 
وجود دارد، تصریح کرد: در بسیاری از محصوالت مانند 
گوجــه، خیار و انگور مصرف تازه خــوری داریم و در 
برخی از محصوالت نیز مانند صنایع لبنیات و کشمش 

ظرفیت صنایع بیش از تولید استان است.
رضوانی جالل به ایجاد ســردخانه ها در استان در 
راســتای ایجاد صنایع تبدیلی اشــاره و بیان کرد: در 
حال حاضر 170 هزار تن سردخانه مکانیزه در استان 

وجود دارد و 200 هزار تن نیز در حال احداث است.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه 26 درصد از اشتغال استان در بخش 
کشاورزی است، گفت: 29 درصد ارزش افزوده استان 
در بخش کشــاورزی است و 4.9 میلیون تن محصول 

کشاورزی در همدان تولید می شود.
* 834 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی 

استان همدان وارد شد است
رضوانی جالل درباره خســارات ناشــی از ســیل 
فروردین نیز بیان کرد: 834 میلیارد تومان خسارت به 

بخش کشاورزی استان همدان وارد شد است.
وی با بیان اینکه شــش درصد اعتبارات 
کشور توسط استان جذب شده است، گفت: 
تا کنون 164 میلیارد تومان کمک بالعوض و 
102 میلیارد تومان تسهیالت چهار درصدی 

برای استان همدان مصوب شده است.
رضوانی جالل بــا بیان اینکه برای جبران 
خسارات ســیل بخش ســیل 164 میلیارد 
تومان کمک بالعوض به اســتان همدان داده 
شــده اســت، گفت: 102 میلیارد تومان نیز 
تسهیالت چهار درصدی برای استان مصوب 

شده است.
استان  رئیس ســازمان جهادکشــاورزی 
همــدان با اشــاره به اینکه اطالع رســانی و 
پیگیری به موقع باعث شــد که شش درصد 
اعتبارات کشور را برای استان بگیریم، تصریح 
کرد: همدان چهارمین استان کشور است که 

توانسته است اعتبارات را اخذ کند.
وی در زمینــه توزیع نهاده های بخش کشــاورزی 
گفت: در ســال زراعی گذشته 130 درصد توزیع کود 
شــیمیایی افزایش داشته اســت که نسبت به گذشته 

بسیار خوب بوده است.
رضوانی جالل همچنین به طرح های افتتاح شــده 
در هفته جهاد کشــاورزی اشــاره و بیان کرد: در این 
هفته 79 طرح با اشتغالزایی 411 نفر و سرمایه گذاری 
41 میلیارد تومان در اســتان همــدان به بهره برداری 

می رسد.
وی بــا تأکید بر اینکه در ابتدای انقالب اســالمی 
کشور در بســیاری از محصوالت به خارج وابسته بود، 
افزود: امروز به همت کشــاورزان در بســیاری از اقالم 

کشاورزی به خودکفایی رسیده ایم.
وی با اشــاره به اینکه کشــور هم اکنون در جنگ 
اقتصادی به ســر می برد، اظهار کرد: حساسیت جنگ 
اقتصادی از جنگ نظامی بیشــتر است؛ زیرا دشمن از 
هر طریقی قصد آســیب زدن به کشور را دارد که یکی 

از زمینه ها و راه های آن امنیت غذایی است.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان همدان با 

تأکید بر اینکه باید روی یکی دو محصول بیشــتر کار 
کنیم، عنوان کرد: ایــران در حوزه دانه های روغنی به 
خارج از کشــور وابسته اســت که باید در این زمینه 

کشت های کلزا و گلرنگ افزایش یابد.
* سال زراعی گذشته سطح زیر كشت كلزا در 

استان 4 هزار و 500 هکتار بود
رضوانی جالل با بیان اینکه ســال زراعی گذشــته 
ســطح زیر کشــت کلزا در اســتان چهار هزار و 500 
هکتار بود، اظهار امیدواری کرد این میزان امسال باید 

به 15 هزار هکتار برسد.
وی با بیان اینکه با کشــت کلزا عالوه بر استفاده از 
روغن سالم می توان از کنجاله آن برای دام ها استفاده 
کرد، بیان کرد: از کشت کلزا می توان به صورت تناوب 

با برخی از محصوالت نیز استفاده کرد.
رضوانــی جالل از حمایــت کلزاکاران ســخن به 
میان آورد و گفت: دولت بــا اختصاص بذور یارانه ای، 
ماشــین آالت یارانه ای و خرید تضمینی به کلزاکاران 

کمک می کند.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان همدان با 
بیان اینکه در ســال 97 در چغندر قند تا حدودی به 

خودکفایی رســیدیم، اظهار کرد: امسال به دلیل وقوع 
ســیل در خوزستان باید ســطح زیر کشت چغندر را 

افزایش دهیم.
رضوانی جالل در رابطه با مبارزه با علف هرز و سن 
غالت نیز گفت: سال گذشــته به دلیل آنکه مبارزه با 

سن مادر خوب بود سطح مبارزه با سن پوره کم شد.
وی با اشــاره به وجود ملخ در اســتان همدان نیز 
عنوان کرد: همدان ملخ نداشته و ملخ اطراف هم بومی 

بوده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان همدان 
تصریح کرد: شــرایط آب و هوایی امســال باعث شد 
تعداد پروانه ها نیــز افزایش یابد که موضوع منطقه ای 

است و ربطی به خارج از کشور ندارد.
رضوانــی جــالل از طــرح افزایش بهــره وری در 
تویسرکان سخن گفت و ادامه داد: در این طرح گروهی 
از محققان، کارشناســان، معتمــدان و تولیدکنندگان 
برتر کشــوری حضور دارند که در مزارعی که ظرفیت 
باالیــی برای تولید دارند اما از آن اســتفاده نمی کنند 

اجرا می شود.
وی بــا بیان اینکه اســتان توانایی باالیی در تأمین 

نیاز غذایی خــود دارد، بیان کــرد: در تأمین 
محصوالتی مانند گوشت، گندم، چغندر قند و 
سیب زمینی نیاز استان و حتی خارج از استان 
را تأمین می کنیم اما تنظیم بازار تنها مربوط به 

یک استان نیست و سراسری است.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
همدان افــزود: دبیری تنظیم بــازار به عهده 
صنعت، معدن و تجارت است و جهاد کشاورزی 

تأمین کننده نیاز های کشور و استان است.
رضوانــی جالل با بیــان اینکه در ســه تا 
چهار ماه قبل و قبــل از انجام خرید تضمینی 
در کشــور موضوع خرید گندم ایران از سوی 
بیگانــگان مطرح شــد، عنوان کــرد: به نظر 
می رســد که دســت هایی در کار است که جو 

روانی ایجاد کرده و از آن استفاده کنند.
وی تصریح کرد: فردی را برای بررسی این 
موضــوع مأمور کردم اما هیچ ســند، فاکتور و 

قراردادی پیدا نشده است.
* 90 تا 95 درصد از مــردم به دنبال ایجاد 

فضای سبز در داخل شهر هستند
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان هم 
در این نشست با بیان اینکه قوانین در داخل محدوده 
شــهر با حریم شهر متفاوت اســت، گفت: 90 تا 95 
درصــد از مردم به دنبال ایجاد فضای ســبز در داخل 

شهر هستند تا به دنبال آن مجوز بگیرند.
محمدمهــدی نیک مرادی با اشــاره به اینکه در 
حریم شــهر ارزش افزوده ناشــی از ســاخت و ساز 
وجود نــدارد، بیان کــرد: ما می توانیــم مجوزهای 
محدودی در حد یک درصد مساحت باغ صادر کنیم 
به همین دلیل انگیزه تخریب باغ در مالکان باغ های 

حریم شهر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در محدوده شــهر ممکن اســت 
کاربری باغ ها بــا فرآیندهای قانونی بــه کاربری های 
مســکونی و تجاری تغییر یابد، اظهار کرد: کنترل های 
الزم در حاشیه محدوده قانونی شهر توسط شهرداری 

انجام می شود.
وی بیــان کــرد: از آنجایی که فضای ســبز داخل 

محدوده شهر دارای ارزش افزوده  است به همین دلیل 
برخی افراد اقدام به خشک کردن باغ ها می کنند؛ زیرا 

با این کار شرایط اخذ مجوز سهل تر می شود.
نیــک مرادی تصریح کرد: اگــر فردی به طور عمد 
اقدام به خشــک کردن باغ ها کند می توانیم علیه فرد 

متخلف شکایت و پیگیری قانونی انجام دهیم.
مدیر امور اراضی جهاد کشــاورزی اســتان همدان 
درباره باغ های پردیس نیز عنوان کرد: در این محدوده 
ضوابط طرح تفصیلی شــهر حاکم است که به استناد 

قانون نمی توانیم ورود کنیم و طرح شکایت کنیم.
وی با بیان اینکه شــهرداری در یک ســال و نیم 
گذشــته در بخش ساخت و ســاز و تخریب باغ ها به 
صورت جدی وارد شــده اســت، گفت: موضوع ایجاد 
فضای ســبز یکی از اهداف و اولویت های وزارت جهاد 
کشاورزی اســت که به این منظور دستورالعمل هایی 

نیز وجود دارد.
* ســال گذشــته 3 هزار شــغل در بخش 

كشاورزی ایجاد شده است
مدیر امور ســرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان نیز در این نشســت با بیان اینکه سال 
گذشته سه هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد شده 
اســت، گفت: این تعداد شــغل با 350 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری ایجاد شده است.
علی اصغر نقی یی با اشــاره به اینکه بیش از 497 
میلیارد تومان تســهیالت به کشاورزان پرداخت شده 
اســت، گفت: پیش بینی می شــود این رقــم به 550 

میلیارد تومان برسد.
وی عنوان کرد: براســاس سند اشتغال باید امسال 
در بخش کشــاورزی دو هزار و 620 نفر، در سال 99، 
دو هزار و 700 نفر و دو هزار و 800 نفر نیز در ســال 
1400 اشــتغال مســتقیم و مولد در بخش کشاورزی 

استان همدان ایجاد شود.
مدیر امور ســرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان با بیان اینکه براساس آخرین سرشماری 
از 1992 واحــد دارای پروانــه بهره بــرداری صنعتی 
بخش کشــاورزی 7.5 درصد آن غیرفعال است، گفت: 
امســال از منابع اعتباری بند الف تبصره 8 اعتبار قابل 
مالحظه  ای به استان ها ابالغ شده است که می توان از 

آنها استفاده کرد.
وی با اشــاره به اهمیت ســرمایه گذاری در بخش 
کشــاورزی افزود: تأمین امنیــت غذایی، جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان به شــهرها و کاهش نرخ بیکاری 
عواملی اســت که توجه به بخش کشاورزی را افزایش 

می دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان:

اختصاص 70 هزار پیوندک گردو به همدان
همدان یک پنجم سیب زمینی کشور را تولید می کند
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