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رهبر انقالب در دیدار تصویری با رئیس جمهور و اعضای دولت:

اقتصاد کشور را معطل 
تحوالت خارجی نکنید

 امسال، آخرین فرصت کار کردن دولت برای ملت است
با مردم مستقیم حرف بزنید

رئیس کمیسیون اقتصاد شورا:

شهرداری، کم کاری دیگران 
را برای روز همدان پوشش داد

ئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری شــــورای اسالمی 
شــــهر همدان ضمن گرامیداشــــت هفته همدان، اظهار کرد: شــــهرداری 
همدان به وظیفه خود برای یادبود این روز خاص، اقدام کرده و به گونه ای، 

کم کاری مدیران استان و شهرستان را پوشش داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، حســــین قراباغی در جلســــه کمیســــیون اقتصاد، 
سرمایه گذاری و گردشگری شورا ضمن گرامیداشت سالروز میالد پزشک 
، گفت:  و نامدار ایران، ابوعلی ســــینا و روز پزشــــک به کادر درمان دلســــوز
تمامی شــــهرهای کشــــور دارای روز خاصی هســــتند که گرامیداشــــت روز 

همدان هم می بایست به صورت رسمی در تقویم کشور قرار گیرد.

بازخوانی هگمتانه از آیینی کهن و ماندگار در همدان

حکایت سقایی
رسم عاشقی و دلدادگی

آیین های عزاداری ماه محرم در مناطق مختلف ایران تابع آداب و رســــوم 
خاصی است که از گذشــــته های دور تاکنون در هر منطقه به جای مانده 

است.
مــــردم همدان نیــــز از گذشــــته های دور ارادت خــــود را به خانــــدان اهل 
بیــــت)ع( ثابت کــــرده و به نوعی پرچمــــدار یاران امام حســــین)ع( در ماه 
محرم و صفر هســــتند. مردم همــــدان مانند تمامی مردم در ســــایر نقاط 
ایران آداب و رســــومی خاص بــــرای عزاداری داشــــته و در دهه های محرم 
به ویژه در تاســــوعا و عاشورا و سومین روز شــــهادت امام حسین)ع( به 

صورت ویژه ای به سوگ می نشینند.

استاندار در دیدار اعضای شورای قضایی استان:

چابکی قضایی در همدان
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پیام استاندار همدان به مناسبت فرا رسیدن 
ماه محرم و گرامیداشت هفته دولت

افتتاح پروژه های مهمی طی 
هفته دولت در استان

استاندار همدان به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و 
گرامیداشت هفته دولت پیامی صادر کرد.

به گزارش هگمتانه، در پیام ســــید سعید شاهرخی 
یــــادآور  مــــاه،  شــــهریور  اول  هفتــــه  اســــت:  آمــــده 
فرارســــیدن دو رویداد مهم تاریخی است که هر دو از 

اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند،  ...

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان 
درباره سایت دفن زباله تا پایان امسال خبر داد:

حوضچه های جمع آوری 
شیرآبه بهره برداری می شود

شهرداری  پســــماند  مدیریت  ســــازمان  سرپرست 
همدان با بیــــان اینکه دفع صحیح شــــیرآبه یکی از 
اصلی تریــــن مراحــــل مدیریت صحیح ســــایت های 

دفن پسماند است.

کمک طالب 
به اصالح بزهکار ان جوان

معــــاون تبلیغ حــــوزه علمیــــه همدان گفــــت: برای 
نخســــتین بــــار در کشــــور کلینیــــک آموزشــــی بــــه 
بزهکاران، در این اســــتان راه اندازی شــــده اســــت تا 

زمینه ای برای کمک و اصالح رفتار این قشر باشد.

گزیده ها

فی
شر

د ا
رزا

مه
س : 

عک

سرآغاز هفته دولت؛ رونمایی از یادمان سرداران شهید همدان
قدردانی استاندار از شهردار  و شورا برای نصب یادمان سرداران شهید
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صف نماینده ولی فقیه در استان همدان:

مهارت آموزی 
کلید استحکام زندگی همسران
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صف واکنش رئیس هیأت فوتبال همدان 
به تخلفات بازی چوکا و شهرداری بندرعباس:

#هم عرض ارادت _ هم حفظ سالمتکمیته اخالق با متخلفان برخورد کند
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پیام استاندار همدان به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و گرامیداشت هفته دولت

افتتاح پروژه های مهمی طی هفته دولت در استان
هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان به مناســــبت فرارســــیدن ماه محرم و گرامیداشت 

هفته دولت پیامی صادر کرد.
به گزارش هگمتانه، در پیام سید سعید شاهرخی آمده است:

هفته اول شهریور ماه، یادآور فرارسیدن دو رویداد مهم تاریخی است که هر دو از اهمیت و جایگاه 
ویژه ای برخوردارند، نخســــت فرا رســــیدن ماه محرم، ماه عزاداری سرور و ســــاالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحســــین)ع( و یاران با وفایش، که جا دارد این ایام را به همه عاشــــقان و شــــیفتگان آن 

حضرت به خصوص مردم متدین استان همدان، تسلیت و تعزیت عرض نمایم.
دیگری، یــــادآور فداکاری  های فرزندان پاک نهــــاد و گران مایه انقالب و مبیــــن مجاهدت و ایثارگری 
فرزندان راســــتین امت و احیاکنندگان حکومت الهی انبیا به خصوص شــــهیدان بزرگوار رجایی و 
باهنر اســــت که، به نام هفته دولت نام گذاری شــــده اســــت . این ایام مبارک را به همه دولت مردان 

خدوم و مجموعه اداری و اجرائی کشور تبریک می گوییم.
امسال از سال های متفاوت در همه ادوار گذشته است، از یک سوی درگیری مردم دنیا به خصوص 
کشور عزیزمان ایران با ویروس منحوس کرونا که به لطف خدا و با همکاری مردم، توفیقات خوبی 
حاصل شده است و کماکان چشــــم امید به لطف خدا و همکاری مردم در رعایت اصول بهداشتی 

داریم و، از ســــوی دیگر تشــــدید و تمدید تحریم های ناجوانمردانه دشمن علیه مردم کشورمان که 
با هدایت رهبر معظم انقالب و تالش دولت و همکاری بخش خصوصی، ســــعی شــــد امور کشور 
به خوبی جریان داشــــته باشــــد و زین پس نیز با اتکا به پروردگار عالم و همراهی مردم، از این دوران 

گذر خواهیم کرد.
در هفته دولت، قرار اســــت پروژه های مهمی در بخش های اقتصادی و عمرانی در استان، افتتاح و 
کلنگ زنی شــــوند که هدف از برگزاری آن ها، انعکاس دستاورد های نظام و خدمات دولت و از همه 
گاهی و امیدبخشی به مردم در شرایط امروز جامعه است که امیدواریم با افتتاح و آغاز به کار  مهم تر آ

این پروژه ها شاهد آسایش و رفاه بیشتر مردم فهیم استان همدان باشیم.

استان

قدردانی آیت ا... شعبانی 
از اقدام حاج محمود کریمی

نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همــــدان در پیامی از 
اقــــدام حاج محمــــود کریمی در خصــــوص راه اندازی 

تکیه سیار قدردانی کرد.
در بخشــــی از پیام آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی آمده 
است: اینجانب بر خود الزم می دانم از مداح مخلص 
آستان حضرت سیدالشهدا )ع( برادر ارجمند جناب 
آقــــای حاج محمود کریمی کــــه مخلصانه با حضور در 
محالت شهر نســــبت به اقامه عزا سیدالشهدا )ع( 
در جمع مــــردم اهتمام نموده انــــد قدردانی نموده و 
به سایر برادران عزیز مداح و خادم اهل بیت توصیه 
نمایــــم ضمن رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی از 
این سنت و روش حســــنه پیروی نموده، عطر نام و 
یاد حضرت حسین )ع( را در اقصی نقاط کشور هرچه 

بیشتر پراکنده کنند.

رکود بر بازار لوازم تحریر
رئیس اتحادیه لــــوازم تحریر همدان گفــــت: بازار در 
حالت رکود کامل به ســــر می بــــرد و هنوز خریدهای 

آغاز سال تحصیلی جدید شروع نشده است.
عباس ســــتاره اظهار کــــرد: به خاطر شــــرایط کرونا و 
بالتکیفــــی در چگونگــــی حضــــور دانش آمــــوزان در 
مدارس هنوز خرید لــــوازم مورد نیــــاز دانش آموزان 

برای سال تحصیلی جدید آغاز نشده است.
وی با تأکید بر اینکه قیمت دفتر و کاغذ نســــبت به 
سال گذشــــته تغییری نداشته اســــت، تصریح کرد: 
، گران  نرخ لوازم تحریر خارجی به خاطر افزایش نرخ ارز
شــــده اما لوازم تحریر ایرانی افزایش قیمت چندانی 
نداشته است. ستاره با اشاره به اینکه درصد زیادی 
از لوازم تحریــــر موجــــود در بازار تولید داخلی اســــت، 
اظهار کــــرد: اجناس ایرانی در مقایســــه بــــا کاالهای 

چینی از کیفیت باالتری برخوردار است.

کمک طالب 
به اصالح بزهکار ان جوان

معــــاون تبلیغ حــــوزه علمیــــه همدان گفــــت: برای 
نخســــتین بــــار در کشــــور کلینیــــک آموزشــــی بــــه 
بزهکاران، در این اســــتان راه اندازی شــــده اســــت تا 

زمینه ای برای کمک و اصالح رفتار این قشر باشد.
حجــــت االســــالم مهــــدی ارتقایــــی، بــــا اشــــاره بــــه 
برنامه ریزی هــــای صــــورت گرفتــــه بــــرای آغــــاز به کار 
کلینیک ناصرین در همدان، راه اندازی این کلینیک 
را بســــتری برای کمک بــــه جوانان بزهــــکار 18 تا 35 

سال اعالم کرد.
وی با بیان اینکه اســــتان همدان اولین استان اجرا 
کننده این طرح اســــت، خاطر نشان کرد: قرار است 
این طرح پیشنهادی از ســــوی طالب فعال در حوزه 
آســــیب های اجتماعی، در همدان بــــه صورت بومی 
اجرا شــــود و پرونده بــــزه کاران جوانی که به ســــبب 
غفلت، جرایــــم غیر اخالقــــی، مفاســــد اجتماعی که 
سازمان یافته نیستند و ســــابقه خالف کاری ندارند 
و گاهی غیر عمد در زندان گرفتارند، بنابه صالحدید 
قاضی، از دادستانی به کلنیک ارجاع داده می شوند.

وزش باد با سرعت 
۸۰ کیلومتر در ساعت

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان پیش بینی 
کرد: امروز سرعت وزش باد در مناطق مختلف این 
اســــتان افزایش  یابد و در برخی از نقاط شهری به 80 

کیلومتر در ساعت نیز برسد.
محمد حسن باقری شکیب افزود: بر اساس بررسی 
داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، آسمان 
بیشتر نقاط استان در امروز صاف تا قسمتی ابری و 
در ساعت های بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد 

و غبار محلی پیش بینی می شود.

فرسودگی نیمی از 
دستگاه های دیالیز همدان

مدیرعامــــل انجمــــن حمایــــت از بیمــــاران کلیــــوی 
استان همدان گفت: نیمی از دســــتگاه های دیالیز 
این اســــتان عمر مفید خود را ســــپری کرده و نیاز به 

دستگاه های جدید برای جایگزینی دارد.
ابوالفتــــح میرزایی اظهــــار کرد: 100 دســــتگاه و تخت 
دیالیز در همدان وجود دارد که حدود 50 دســــتگاه 
همدان در 2 بیمارســــتان شهید بهشــــتی و بعثت 
شهر همدان، 30 دســــتگاه در مالیر و بقیه در سایر 

شهرستان ها به جز فامنین و درگزین قرار دارد.
وی بــــا بیــــان اینکه بخــــش دیالیز شهرســــتان بهار 
بهره برداری و تعدادی دستگاه دیالیز ایرانی تولید و 
وارد چرخه درمانی شــــد افزود: بخش دیالیز خیرساز 
فامنیــــن نیز با 80 درصد پیشــــرفت در دســــت اجرا 
بــــوده و تکمیــــل آن نیــــاز بــــه حمایت دولــــت دارد 
همچنین امید می رود در شهرستان جدید درگزین 

نیز بخش دیالیز راه اندازی شود.

خالصه اخبار

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون شهرسازی 
و معماری شورای اسالمی شهر همدان گفت: طرح جامع 
پیشنهادی شهر همدان ظرفیت حل مشکالت فعلی و 

توسعه متوازن و همه جانبه آینده را ندارد.
جلســــه  در  نورالــــه زاده  نرگــــس  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
کمیســــیون معماری شهرســــازی کــــه با موضوع بررســــی 
ضوابط و مقررات ســــاختمانی و شهرســــازی پیشــــنهادی 
طرح جامع شــــهر همــــدان برگزار شــــد، افزود: متأســــفانه 
مشــــکالت زیــــادی بر طــــرح جامع در دســــت تهیه شــــهر 
همدان وارد اســــت که در صورت عدم رفع این مشکالت، 

طرح پیشنهادی قابلیت تصویب را ندارد.
نوراله زاده اضافه کرد: شــــورای شــــهر پس از دریافت طرح 
، بــــا برگزاری  پیشــــنهادی جامع شــــهر همدان از مشــــاور
جلســــات کارشناســــان ضوابــــط و مقــــررات ســــاختمانی 

پیشنهادی این طرح را بررسی کرد.
وی با اشــــاره به اینکه در نامه های متعددی به استاندار و 
اداره راه و شهرســــازی در آخرین مرحله ایرادات کلی طرح را 
اعالم کرده ایم، یادآور شد: مدیریت ارشد استان بر اساس 
نامه ها و مطالبات شورای شهر اظهار کرده است که قول 
داده است که تا زمانی که طرح به تأیید کارشناسی نرسیده 

باشد طرح پیشنهادی مصوب نشود.
وی بــــا اشــــاره بــــه برگزاری جلســــات بررســــی طــــرح جامع 
شــــهر همدان و بیش از حدود 20 صورت جلســــه در این 
خصــــوص، اظهار کــــرد: علیرغــــم این صورت جلســــات و 
اصالحات علمی درخواست شده از مشاور طرح متأسفانه 
مشاور همان پیشنهادات اولیه را در پیشنهادات نهایی 
ضوابط مالک عمل قرار داده و طــــرح را به همان وضعیت 

اولیه ادامه داده است.
به گفتــــه نورالــــه زاده مشــــاور طــــرح جامع شــــهر همدان 
تنهــــا به دنبال اخــــذ مصوبه این طرح اســــت و هیچ یک از 
صورت جلسات مطرح شده را در این طرح اصالح نکرده و 

یا ارائه نداده است.
وی یکی از مشــــکالت اساســــی طرح جامع شــــهر همدان 
را ورود غیــــر تخصصی برخــــی صاحب نفــــوذان غیرمرتبط 
در این حوزه دانســــت و یادآور شــــد: متأســــفانه به دلیل 
دخالت بعضی افــــراد در این موضوع تعــــدادی از مدیران 
منفعلند و نمی توانند تغییرات اصولی و کارشناســــی را در 

این طرح وارد کنند.

رئیس کمیســــیون شهرســــازی و معماری شــــورای شهر 
همدان بــــا بیان اینکــــه همــــدان شــــهری آرام و زیبا برای 
سکونت است، اظهار کرد: متأســــفانه یکی از نمایندگان 
مجلس به دنبال تبدیل این شــــهر به یک شهر بزرگ و به 
اصطالح کالنشهر اســــت بدون اینکه نگاه کارشناسانه و 

متخصصانه را در اقتضائات آن وارد کند.
نوراله زاده با طرح این ســــؤال که برای گســــترش و توسعه 
شــــهر همدان آیا از مردم نظرســــنجی صورت گرفته است 
کــــه همدان را بــــه انــــدازه شــــهری همانند تهران یا ســــایر 
کالنشهرها تبدیل کنیم، گفت: توسعه فیزیکی بی برنامه 
شهر همدان اشتباه بزرگی است که زندگی در همدان را از 

کیفیت مندی به سمت کمیت می برد.
به گفته نوراله زاده با مداخله افرادی که تخصص و ارتباطی 
با طرح جامع شهری ندارند و در این طرح دخالت می کنند 

باعث بروز مشکالت اساسی خواهد شد.
نرگــــس نورالــــه زاده ادامــــه داد: طرح جامع شــــهر همدان 
همانطور که می تواند نقطه قوتی باشد برای رفع مشکالت 
آینــــده شــــهر همچنین می توانــــد نقطه ضعف و آســــیبی 
باشــــد برای افزایش این مشکالت و متأســــفانه طرح ارائه 
شده فعلی توسط مشاور طرح مشــــکالت را چندین برابر 
خواهد کرد به گونه ای که طرح پیشــــنهادی مشاور نه تنها 
مشکالتی از شــــهر را کاهش نخواهد داد بلکه مشکالت 
جدیدی نیز ایجــــاد خواهد کرد از جمله می توان به کاهش 

سرانه شهروندی شهروندان همدانی اشاره کرد.
رئیس کمیســــیون معماری و شهرســــازی شــــورای شهر 
همــــدان در ادامه به بیان مکاتبات شــــورا بــــا اداره کل راه 
و شهرســــازی و اســــتانداری همــــدان در خصــــوص ارائــــه 
مشــــکالت و ایرادات موجود در طرح پیشــــنهادی جامع 
شهر همدان اشــــاره کرد و گفت: مطالعات وضع موجود 
طرح جامع شــــهر همدان دارای نقایــــص عدیده بود که به 
مشاور طرح اعالم شــــد و موارد اعالمی سرهنگ بخشی از 

بررسی های انجام شده بود.
نوراله  زاده از دیگر مواد مطرح شــــده در مکاتبات شــــورا به 
اســــتانداری را چنین بیان کرد: مطالعــــات مربوط به حوزه 
ترافیک و وضعیت معابر نیز راهبرد مشــــخص در جهت 
رفع مشــــکالت ترافیکی شــــهر همدان در حــــال و آینده را 
 به ارائه پیشــــنهادات در قالب دو کمان 

ً
نداشــــته و صرفا

و چند تقاطــــع و زیرگذر نمودن رینگ دوم شــــهر همدان 

پرداخته که به هیچ وجه با این پیشــــنهادات بدون توجه 
بــــه کاربری ها و سیاســــت های توزیع جمعیــــت نمی توان 
مشــــکل ترافیک را مرتفع کرد ضمن اینکــــه امکان اجرای 
ایــــن موارد در حــــوزه اقتصــــادی نیز پیش بینی نشــــده و 

مطالعات اقدام کننده کارشناسی نیز ارائه نشده است.
وی ادامه داد: در حوزه پیشنهادی کاربری ها علیرغم اینکه 
در شــــرح خدمات، پیش بینی کاربری ها در مقیاس بلوک 
بندی ذکر شده مشــــاور پیشــــنهاد تصرف و کاربری های 
غیر مسکونی را به صورت طرح خدماتی منطقه ای شهری 
و ناحیــــه ای محله ای ذکر کرده و بخشــــی از نقاط را نیازمند 
تدوین طرح ویژه پیش بینی نموده است و تعیین کاربری 
دقیق را به تهیه طرح تفصیلی موکول کرده که مغایر شرح 

خدمات و عرف انجام طرح های جامع است.
نوراله زاده بــــا بیان اینکه در ضوابط پیشــــنهادی، ضوابط 
مربوط بــــه محدوده بافــــت واجد ارزش فرهنگــــی تاریخی 
پیش بینی نشــــده و ضوابط مربوط بــــه بعد پنجم ) تمامی 
پشــــت بام (، ویژگی راه ها و ضوابط کلی نماســــازی اشــــاره 
نشده اســــت افزود: علیرغم درخواســــت مکرر از مشاور 
طرح بابــــت ارائه ضوابط پهنــــه بندی در راســــتای برقراری 
عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت در اراضی شهری 
ضوابط پهنه ای ارائه شــــده مغایر با این سیاست تدوین 

شده است.
وی اضافــــه کــــرد: از نظر شــــورای اســــالمی شــــهر همدان 
الحاق به روســــتاهای علی آباد، قاسم آباد و حسن آباد و نیز 
شهر مریانج مورد پذیرش نیســــت و اینها باعث افزایش 

مشکالت مدیریت شــــهری و تضییع حقوق مردم شهر و 
روستا و نیز بروز مشکالت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی 

متعددی خواهد شد.
شــــهری  بنــــدی  منطقــــه  در  داد:  ادامــــه  نورالــــه زاده 
پیشــــنهادی، همچنیــــن مشــــاور طــــرح بــــدون توجه به 
ویژگی ها و شــــرایط وضع موجود شهرداری اقدام به تغییر 
کارشناســــی  که دالیل  کالبــــد منطقه بندی فعلی کــــرده 

اقناع کننده برای پیشنهاد ارائه نشده است.
بــــه گفتــــه نورالــــه  زاده علیرغــــم مصوبــــه شــــورای عالی 
شهرســــازی و معمــــاری نیز شــــرح خدمات مشــــاور برای 
پیشنهادات ارائه شده کلی طرح جامع، ارزیابی اقتصادی 
و تــــراز مالی ارائه نکرده که هم زمان با ارائه پیشــــنهادات 
مربوط به کاربــــری و معابر الزم از پیش بینــــی هم زمان با 

آنها ارائه شود.
وی همچنیــــن درخصــــوص دیگر بند نامه مکاتبه شــــده 
با اســــتانداری گفت: مشــــاور طرح جامع به سیاست های 
مدیریت شهری جهت ایجاد شهر انسان محور و اولویت 
حمل و نقل عمومی نیز توجه نکرده و پیشــــنهادات طرح 

 مغایر است.
ً
جامع با این سیاست ها بعضا

رئیس کمیته شهرســــازی و معمــــاری مرکز پژوهش های 
شواری شــــهر همدان هم در این جلســــه گفت: به لحاظ 
کارشناســــی طرح جامع پیشنهادی شهر همدان در آینده 
کار اساســــی و تحولی برای این شهر در بر نخواهد داشت 
و می توان گفت حوزه های اخذ پروانه را ســــخت تر خواهد 

کرد.

محمدرضــــا عراقچیان با بیان این که منابع مورد اســــتناد 
مشــــاور در مطالعات، از منابع غیر رســــمی اســــت، افزود: 
طــــرح پیشــــنهادی کنونی مشــــکالت ضوابــــط و مقررات 

ساختمانی و شهرسازی را بسیار افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در حوزه ساختمانی 
و شهرســــازی، اظهــــار کــــرد: متأســــفانه در امــــر تصویب 
طرح پیشــــنهادی مشــــاور جامع شــــهر همدان نظرات و 
سیاســــت های مدیریت شــــهری لحاظ نشــــده است، در 
صورتی که مجری اصلی طرح شهرداری است و برای اینکه 
طرح کارآمد و اجرایی مصوب شــــود باید مدیریت شــــهری 

نیز دخیل باشد.
مرکــــز  معمــــاری  و  شهرســــازی  کمیتــــه  دیگــــر  عضــــو 
پژوهش های شــــورای شهر همدان نیز به زمان مطالعات 
طرح پیشنهادی جامع این شهر اشاره کرد و گفت: امروزه 
با گذشت زمان و عصر ارتباطات و پیشرفت های مختلف 
باید طرح پیشــــنهادی به گونه ای تدوین شود و تحولی در 
شــــهر ایجاد کند و تمامی جوانان و پیشــــرفت و توسعه را 
مدنظر قرار دهد که متأسفانه طرح پیشنهادی جامع شهر 

نه تنها تحولی ندارد بلکه عقب گرد نیز داشته است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
حســــن ســــجاد زاده اضافه کــــرد: بــــا مطالعــــات این طرح 
پیشــــنهادی بــــه ایــــن نتیجــــه می رســــیم کــــه ایــــن طرح 
هیچگونه توجهی به مســــائل پیشــــرفت روز نداشته و نه 
تنها مشــــکالت موجود را حل نمی کند بلکه در سال آتی 

مدیریت شهری را با چالش مواجه خواهد کرد.

استاندار در دیدار اعضای شورای قضایی استان:

چابکی قضایی در همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان با بیان 
اینکــــه تمرکز و توجــــه بــــه کار و تالش و دوری جســــتن از 
حاشــــیه از فرهنگ غنی مردم این استان بوده به گونه ای 
کــــه حاشیه ســــازان در بین مــــردم همدان جایــــی ندارند، 

گفت: چابکی قضایی بر دادگستری همدان حاکم است.
به گزارش هگمتانه، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه در 
دیدار رئیس کل و اعضای شورای قضایی استان همدان 
بیان کرد: بزرگان این اســــتان به گونــــه ای عمل کردند که 
افراد حاشیه ســــاز دوباره به مســــیر صحیح بازگشته یا در 

غیر این صورت به طور کامل از گردونه خارج می شوند.
وی وفــــاق و همدلی اعضای شــــورای تأمین در راســــتای 

برنامه های پیش بینی شده برای توسعه استان را مطلوب 
ارزیابــــی کرد و افزود: وحدت و همدلی مســــؤوالن نعمت 

بزرگی است و باید این مودت و برادری تداوم یابد.
اســــتاندار همدان اظهار کرد: چابکی دســــتگاه قضایی در 
کنار عمل دقیــــق به برنامه ها موجــــب رضایتمندی مردم 

می شود که این روند در دادگستری همدان حاکم است.
شــــاهرخی اضافه کــــرد: در حال حاضــــر تفاهــــم و تعامل 
خوبی بین فرمانداران و دســــتگاه های قضایی، اطالعاتی 
و انتظامی وجود دارد و اوج مســــاعدت دســــتگاه قضایی 
در کاهش تعــــداد زندانی ها قبل و حین شــــیوع ویروس 
کرونا بــــوده و در زمینه عفــــو زندانیان نیــــز کارهای خوبی 

صورت گرفته اســــت. وی بیان کــــرد: بســــیاری از افراد به 
علت رقم هــــا و بدهی های انــــدک و ناچیز زندانی شــــدند 
که حضــــور این افــــراد در زندان باری را بــــه دوش خانواده، 
جامعه و دادگستری تحمیل می کند که از همه مسؤوالن 
می خواهم نســــبت به هدایت خیران به ســــمت کمک به 

آزادی زندانیان بی بضاعت تالش کنند.
وی گفــــت: با وجــــود تحریم و فشــــار بر تولیــــد و صنعت، 
همــــکاری مجموعــــه قضایی همــــدان با دولتمــــردان در 
، خــــوب و اثر بخش بوده اســــت و این  زمینــــه تنظیم بازار
دو مجموعــــه در کنار هــــم در برابر زورگویی های دشــــمن 

مقاومت می کنند.

عدالتخــــواه: افزایــــش 6۰ درصدی عفــــو زندانی در   �
همدان

رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان نیز از افزایش 60 
درصدی عفو زندانیان در همدان خبر داد.

محمدرضا عدالتخواه به تحوالت در دادگســــتری همدان 
طــــی 11 ماه خدمت در این مجموعه اشــــاره کرد و گفت: در 
یک بازه زمانی 10 ســــاله تا قبل از سال 98 شاهد عفو 550 
زندانی در اســــتان بودیــــم، که تنها در 10 ماه گذشــــته 880 

زندانی مشمول عفو شدند.
عدالتخواه عنوان کرد: به طور نمونه در عید ســــعید غدیر 
ســــال گذشــــته تنها یک زندانی همدانــــی از عفو بهره مند 

شــــد، با این وجود در عید غدیر ســــال جــــاری 230 زندانی 
مشمول عفو شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

رئیس کل دادگستری اســــتان همدان افزود: برنامه های 
فرهنگی متعددی هم در حمایت از عفوخوردگان اجرایی 
می شــــود تا به خانواده های خود بازگردند و این رویکرد بر 
پایه رفتن به ســــمت روحیه اصالح مجرمیان و متهمان و 

بازاجتماعی کردن آنان است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر همدان:

ح جامع پیشنهادی شهر همدان  طر
ظرفیت حل مشکالت را ندارد

رئیس کمیسیون اقتصاد شورا:

شهرداری، کم کاری دیگران را برای روز همدان پوشش داد
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون اقتصاد، 
ســــرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان 
کرد: شهرداری  گرامیداشــــت هفته همدان، اظهار  ضمن 
همدان به وظیفه خود برای یادبــــود این روز خاص، اقدام 
کرده و به گونه ای، کم کاری مدیران اســــتان و شهرستان را 

پوشش داد.
به گزارش هگمتانه، حسین قراباغی در جلسه کمیسیون 
ضمــــن  شــــورا  گردشــــگری  و  ســــرمایه گذاری  اقتصــــاد، 
گرامیداشت ســــالروز میالد پزشک و نامدار ایران، ابوعلی 
، گفت: تمامی  ســــینا و روز پزشک به کادر درمان دلســــوز
شهرهای کشور دارای روز خاصی هستند که گرامیداشت 
روز همــــدان هم می بایســــت به صورت رســــمی در تقویم 

کشور قرار گیرد.
وی معتقد اســــت: روز شــــهر همــــدان کــــه دارای قدمت 
تاریخی اســــت، زیبنده نیســــت که این روز را متفاوت تر و 

پررنگ تر از هر سال نبیند.
قراباغی ضمن انتقاد از خاموشــــی دســــتگاه های اجرایی 
مرتبط در اســــتان برای برگزاری هفته همدان، گفت: البته 
مدیران هم مقصر نیســــتند، زیرا تا زمانی کــــه مدیران بی 
انگیزه فعالیت دارند، آســــیب بزرگی را در اســــتان و شــــهر 
شاهد خواهیم بود و در حوزه پررنگ تر شدن رویدادهای 
اصلی شــــهر به منظور معرفی این شــــهر تاریخی، دلسوزی 

نمی کنند و شاهد کم کاری هستیم.

 تأســــیس دفتر منطقه ای غرب کشور کمیسیون   �
ملی یونسکو در همدان

رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشــــگری 
شورای شهر همدان در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
همکاری شهرداران شهرهای همدان، کرمانشاه و سنندج 
با محوریت ایجاد مســــیر گردشــــگری تاریخ وتمــــدن ایران، 

گفت: با شــــکل گیری مثلت زاگرس نشینان، ظرفیت های 
گردشگری 3 استان به اشتراک گذاشته می شود و می تواند 

تبادالت گردشگری را به دنبال داشته باشد.
به گفته قراباغی؛ مدیر ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو 
کشــــور طی تماس تلفنی در جلســــه رؤسای سازمان های 
کرمانشاه، ســــنندج و همدان در  فرهنگی شهرداری های 
سنندج از تصمیم این کمیسیون مبنی بر تأسیس دفتر 

منطقه ای غرب کشور در همدان داد.
وی همچنین با اشاره به رونمایی نرم افزار زاگرس نشینان 
توســــط مؤسســــه هنروران -که شــــرکت همدانی است- 
به منظــــور معرفــــی غرب کشــــور به عنــــوان مقصد ســــفر 
گردشــــگران، عنــــوان کــــرد: این نرم افــــزار باید بــــه صورت 

فراگیرتر و جامع تر پیش برود.
قراباغی با توجه به اینکه نمایشــــگاه اقوام این 3 اســــتان، 

در شــــهر همدان بــــه زودی برپــــا خواهد شــــد، گفت: این 
مهم پیوند 3 شــــهر را عمیق تر می کند؛ اما باید در حاشیه 

نمایشگاه، برنامه های مناسبی هم تدارک دیده شود.

 تأکید بر احــــداث اورژانس گردشــــگری در ورودی   �
کرمانشاه

به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان؛ 
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شورای شهر همدان در پایان بر احداث مرکز اطالع رسانی 
گردشــــگری )اورژانــــس گردشــــگری( در ورودی همدان_
کرمانشــــاه به صورت مناسب همراه با سازه سبک، تأکید 
کرد و گفت: جانمایی پیشنهادی این مرکز در پارک مقابل 
اتاق بازرگانی، مناسب تر است که علی رغم هویت بخشی 

، به ورودی ها خدمات داده می شود. به شهر

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان درباره سایت دفن زباله تا پایان امسال خبر داد:

حوضچه های جمع آوری شیرآبه بهره برداری می شود
ســــازمان  سرپرســــت  همدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 
مدیریــــت پســــماند شــــهرداری همدان با بیــــان اینکه 
دفع صحیح شیرآبه یکی از اصلی ترین مراحل مدیریت 
صحیح ســــایت های دفن پســــماند اســــت گفت: این 
حوضچه ها برای کنترل، هدایت، جمع آوری و مدیریت 
دفع صحیح شــــیرآبه تولیــــدی پســــماند ها و به منظور 
آب های زیرزمینی  آلودگی منابع خاکی و  پیشــــگیری از 
حریم سایت دفن پســــماند های شهر همدان احداث 

شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مهــــدی آزاد اظهــــار کــــرد: این 
حوضچه هــــا با حجــــم 29هــــزار مترمکعب بــــا یک صد 
و بیســــت هــــزار مترمکعــــب خاک بــــرداری و 80 هــــزار 
مترمکعب خاک ریزی و با اســــتفاده از الینر رســــی غیر 

قابل نفوذ در حال احداث اســــت که تاکنون 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار می رود تا پایان سال 

جاری به بهره برداری برسد.
وی در آخر خاطرنشــــان کرد: مطالعــــات طراحی و اجرای 
این حوضچه ها توسط دانشــــگاه علم و صنعت ایران 

انجام پذیرفته است.

راه اندازی 72 آشپزخانه از سوی کمیته امداد امام)ره( 
برای اطعام نیازمندان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیــــرکل کمیته امداد 
امام)ره( اســــتان همدان از نذری و اطعام نیازمندان در 

72 آشپزخانه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، پیمان ترکمانه روز گذشــــته از آغاز 
دومین مرحله از پویش همدلی، طرح اطعام حســــینی 
بــــه نیازمندان خبــــر داد و اظهــــار کرد: هم زمــــان با آغاز 
ماه محرم 72 آشــــپزخانه توســــط کمیته امداد امام)ره( 
در سراســــر اســــتان افتتاح شــــد تا اطعام و نــــذری برای 

نیازمندان داشته باشد.
وی با اشــــاره به دومین مرحلــــه از پویش همدلی، طرح 
اطعام حســــینی به نیازمندان بیان کرد: در این طرح قرار 
اســــت با توجه به شــــیوع بیماری کرونا و توزیع نکردن 

غذای نذری، نذورات مردم جمع آوری و به  صورت غذای 
گرم یا سبد غذایی بر اساس نوع نذورات مردم از طریق 

کمیته امدادامام)ره( بین نیازمندان توزیع شود.
مدیرکل کمیته امداد امام)ره( اســــتان همدان با بیان 
اینکــــه این طــــرح تا پایان مــــاه صفر ادامــــه دارد تصریح 
کرد: افــــراد می توانند هزینه نــــذورات و کمک های خود 
را بــــرای اطعــــام حســــینی )پخــــت و توزیع غــــذای گرم( 
احســــان   ،6037997950084427 کارت  شــــماره  بــــه 
حســــینی )تهیه و توزیع ســــبد غذایی( به شماره کارت 
6037997950067885 و پویش ایران همدل )کمک 
( به  بــــه اجاره مســــکن نیازمنــــدان و تهیــــه لوازم تحریر

شماره 6037997591777777 واریز کنند.



4597 1399  شماره  3 شـــهريور  دوشنبه   

3 شهرستان

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار تویسرکان وضعیت 
کرونــــا در تویســــرکان را همچنان قرمز دانســــت و گفت: 
مردم باید دستورالعمل های بهداشتی را بیش از گذشته 

رعایت کنند.
به گزارش هگمتانه، ســــید رســــول حســــینی با اشاره به 
وضعیــــت قرمــــز کرونــــا در این شهرســــتان اظهــــار کرد: 
تویســــرکان به خاطر شــــرایط جغرافیایی و فرهنگ خوب 
مــــردم در روزهــــای اول شــــیوع کرونــــا خــــوب بــــود اما با 
همه گیری ویروس شهرســــتان نیــــز در وضعیت خاص 

قرار گرفت.
وی با اشــــاره به تشــــکیل ســــتاد دولتی و مردمی مبارزه با 
کرونــــا و تالش برای مهــــار این ویروس افــــزود: دهیاران و 
شــــوراها همزمان پــــای کار آمدند به نحوی کــــه ما آخرین 
شهرســــتانی بودیــــم کــــه در بحث ایــــن تقســــیم بندی و 

رتبه بندی شهرها قرار گرفتیم.
فرماندار تویســــرکان ضدعفونــــی معابر عمومــــی، کنترل 
، آماده ســــازی نقاهتــــگاه، برگزاری  ورودی و خروجی شــــهر
جلســــات در فضای باز و... را برخی از اقدامات انجام شده 
دانست و گفت: میزان مرگ و میر به خاطر ویروس کرونا 

در شهرستان خیلی پایین است.
وی با بیان اینکه غربالگری و پایش در سطح شهرستان 
همچنان ادامه دارد افزود: بیماریابی توســــط بهورزان در 
خانه های بهداشــــت و مراکز درمانی در سطح شهرستان 
بــــا انجام غربالگــــری حتی بــــرای افراد مشــــکوک در حال 

انجام است.

حســــینی با اشاره به اجرای طرح غربالگری برای سومین بار 
در شهرســــتان افزود: نمی خواهیم بگوییم این طرح را در 
شهرســــتان های دیگر انجام دادند یا نــــه، تصمیم خود ما 
ادامه این طرح است حتی اگر وضعیت قرمز در تویسرکان 

استمرار نیابد.
وی ســــهم مراســــم و تجمع عمومی چون عروسی و عزا در 
انتقال کرونا را 50 درصد دانســــت و افزود: خوشــــبختانه 
شــــرکت در مراســــم ترحیم به دلیل اطالع رسانی  کمرنگ 

شده است.
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه معتقــــدم دلیل وضعیــــت قرمز 
شهرستان، دقت در غربالگری است، هرچند ایراداتی نیز 
به ســــتاد مبارزه با کرونا در شهرســــتان وارد است اضافه 
کرد: اماکن ورزشــــی و عمومی شهرستان تعطیل هستند 

و کار ضدعفونی همچنان ادامه دارد.
حســــینی بــــا اشــــاره بــــه اســــتمرار بازرســــی  از نانوایی ها، 
فروشگاه های زنجیره ای و اماکن عمومی گفت: اقدامات 
الزم برای کنترل ویروس کرونا را انجام می دهیم و پیگیری 
دغدغه مردم و اصحاب رسانه در این زمینه مد نظر است.

کیــــد بــــر اینکــــه کار ســــتاد مقابلــــه بــــا کرونا در  وی بــــا تأ
به  گریزی  ادامــــه  در  نیســــت  شهرســــتان تعطیل بــــردار 
عــــزاداری ماه محرم زد و بیان کرد: برگــــزاری آیین  عزاداری 
باید همراه با رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی و تا جای 

ممکن در فضای باز باشد.
فرماندار تویســــرکان از تذکر بــــه کارگــــزاری بیمه خدمات 
روســــتایی بــــه خاطــــر عــــدم رعایــــت دســــتورالعمل های 

بهداشــــتی خبر داد و افزود: تمام نهادهای اجرایی موظف 
به رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی شده اند و از مردم نیز 

انتظار داریم با رعایت موارد بیشتر ما را کمک کنند.
وی با بیــــان اینکه برای مهار کرونا پای کار هســــتیم ادامه 
داد: البتــــه بنده بــــه عنوان رئیس ســــتاد مبارزه بــــا کرونا 
در شهرســــتان اقدامات انجام شــــده را کافــــی نمی دانم و 

معتقدم باید تالش و دقت بیشتری شود.
حسینی با گالیه از عدم رعایت دســــتورالعمل ها از سوی 
برخی تاکســــی داران گفت: در این راســــتا به مسووالن امر 
تذکر الزم داده خواهد شــــد، از یک طرف هــــم نمی توانیم 
به این صنف بگوئیم چهار نفر ســــوار نکنید؛ اما سالمتی 

مردم برای ما مهم تر است.
وی با بیــــان اینکه در خصــــوص روزبازارها هم دادســــتان 
وارد شــــده، امــــا دوبــــاره ســــاماندهی و بازنگــــری بــــر این 
مجموعه انجام خواهد شــــد افزود: مســــؤولیت روزبازار و 
دستفروش ها با شهرداری است و باید نظارت بر عملکرد 

آنها استمرار یابد.
از تجمع  گالیه  کرد: برای رفع  فرماندار تویســــرکان اظهار 
که  کردیم  با فناوری هماهنــــگ  پیشــــخوان های دولتی 
تغییــــری در روند خدمات داشــــته باشــــند، گزارش ها را 
هم بــــه صورت هفتگی به اهالی رســــانه در شهرســــتان 

کرد. خواهیم  ارائه 

کید بر اینکه اطالع رســــانی به منظور فرهنگسازی  وی با تأ
رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی یک ضرورت اســــت 
اظهــــار کرد: از رســــانه ها تقاضــــا داریم ما را بــــرای افزایش 
گاهی مــــردم به ویژه در اســــتفاده از ماســــک  انگیــــزه و آ
یــــاری دهند چراکه انجام این کار درصــــد ابتال به بیماری را 

کاهش می دهد.
به نقل از فارس، حســــینی با اشــــاره به اینکه در مجموعه 
ورزشــــی هالل احمر قبــــال 100 تخت آماده کــــرده بودیم که 
البتــــه نیاز به اســــتفاده از آن نشــــد گفت: آمادگــــی ایجاد 
یک هزار تخت برای نقاهتگاه در شهرستان وجود دارد که 
زیر نظر مجموعه وزارت بهداشت و درمان انجام می شود.

همزمان با هفته دولت:

ح عمرانی در نهاوند افتتاح و کلنگ زنی می شود 5۰ طر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار نهاوند گفت: طی 
هفتــــه دولت 50 طــــرح عمرانی بــــا اعتبــــار 583 میلیارد و 
500 میلیــــون تومــــان در نهاوند بهره بــــرداری و کلنگ زنی 

می شود.
بــــه گزارش هگمتانــــه، صبح روز گذشــــته و در اولین روز از 
هفته دولت مدیــــران ادارات و فرمانــــدار نهاوند با حضور 
در گلزار شــــهدا با میثاق امام راحل، شــــهید رجایی و باهنر 

و شهدای واالمقام تجدید پیمان کردند.
فرماندار نهاوند در این مراســــم گفت: شهیدان رجایی و 
باهنر زمانی که به شهادت رسیدند سنت حسنه جاریه ای 
از خود به جای گذاشــــتند که هفته دولت و افتتاح هزاران 

طرح های عمرانی در کشور از جمله این موارد است.
مــــراد ناصری افزود: امســــال با وجود تحریم های ســــخت 
دشــــمن و در بدترین شــــرایط اقتصــــادی طرح های خوبی 
در کشور افتتاح می شــــود که این امر نشان از عزم و اراده 

مسووالن برای سازندگی دارد.
وی افــــزود: در شهرســــتان نهاونــــد طی هفتــــه دولت 50 
طرح عمرانی با اعتبار 583 میلیــــارد و 500 میلیون تومان 

بهره برداری و یا کلنگ زنی می شود.
فرمانــــدار نهاونــــد اظهار کــــرد: از مجمــــوع طرح های هفته 
دولــــت 39 پروژه بــــا اعتبــــار 465 میلیــــارد و 500 میلیون 

تومان به بهره برداری می رسد و 11 طرح عمرانی با اعتبار 117 
میلیارد و 500 میلیون تومان نیز کلنگ زنی خواهد شد.

ح اقــــدام ملی   � کلنگ زنــــی 32۰ واحد مســــکونی طر
مسکن

وی به عمده ترین طرح های افتتاحی در شهرســــتان اشاره 
کــــرد و افزود: از مهمترین طرح های ایــــن هفته اجرای طرح 
اقدام ملی مســــکن اســــت که بــــر اســــاس آن 320 واحد 

مسکونی کلنگ زنی می شود.
ناصــــری گفت: بــــه منظور تأمین آب شــــرب شــــهر گیان، 
عملیات اجرایی مخزن آب سراب گیان با اعتبار 4 میلیارد 

و 750 میلیون تومان آغاز خواهد شد.
وی بــــا بیان اینکــــه همه کارهای انجام شــــده بر اســــاس 
تالش جمعی صورت گرفته اســــت افزود: ملت ما نشان 
داده در ســــایه همدلی و وحدت شــــرایط سخت را پشت 
سر گذاشــــته و با یاری خدا تمام ســــختی ها را نیز مدیریت 

خواهد کرد.
آیه شــــریفه  امام جمعــــه نهاوند نیز بــــا بیان اینکه طبق 
قــــرآن کریم حــــق ماندگار و باطــــل رفتنی اســــت افزود: 
و  شــــیطنت ها  همه  وجود  بــــا  ایران  اســــالمی  جمهوری 
توطئه هــــای دشــــمن و اعمال شــــدیدترین تحریم ها در 

شد. ماندگار  تاریخ 
حجت االســــالم عباســــعلی مغیثی نیا با اشــــاره بــــه اینکه 
آمریکا با وجود ادعــــای ابرقدرتی، امــــروز در جهان منزوی 
شــــده و حتی اروپا نیز او را تنها گذاشته است گفت: ایران 
اســــالمی ثابت کرد تنها راه نجات ملت هــــا در مقاومت و 

اتکا به خداوند است.
وی با مقایسه شرایط کرونایی ایران و آمریکا گفت: آمریکا 
در مدیریت کرونا جزو بدترین کشورها بود و ایران علیرغم 
همــــه تحریم ها بهترین کارنامه را داشــــت و توانســــت به 

خوبی وضعیت را مدیریت کند.
امام جمعه نهاوند در پایان افزود: ســــعی کنیم در دورانی 
کــــه در مدیریت و منصب قرار داریم به مردم خدمت کرده 

و بین خود و خدایمان را اصالح کنیم.

42 پروژه در تویسرکان افتتاح و کلنگ زنی می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار تویسرکان از افتتاح 
و کلنگ زنی 42 پروژه عمرانی و خدماتی به مناسبت هفته 

دولت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سیدرسول حسینی پیش از ظهر روز 
گذشــــته در دیدار با امام جمعه به مناسبت هفته دولت 
از افتتــــاح و کلنگ زنــــی 42 پروژه عمرانــــی و خدماتی با 130 
میلیــــارد و 686 میلیون تومان اعتبار در این شهرســــتان 
خبــــر داد و اظهار کرد: از این مجموع 36 پروژه قابل افتتاح 

بوده و 6 پروژه کلنگ زنی می شود.
وی با اشاره به افتتاح یک واحد گاوداری)گوساله پرواری(، 
شرکت الیاف سازان، مجموعه ورزشی امیدفر و روشنایی 
معابــــر یک کیلومتر افزود: پروژه کنترل ســــیل و رســــوب 
حــــوزه آبخیزداری روســــتای ســــنجوزان و شهرســــتانه به 

مناسبت هفته دولت افتتاح خواهد شد.
فرماندار تویســــرکان از افتتــــاح پاســــگاه حفاظتی منطقه 
پــــروژه   6 گفــــت:  و  داد  خبــــر  خانگرمــــز  حفاظت شــــده 
حــــوزه کشــــاورزی و 10 پروژه شــــهرداری در شهرســــتان در 
روزهای گرامیداشــــت یاد و خاطره شــــهیدان دولت مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
وی بــــه بهره برداری 10 واحد مســــکونی بــــرای مددجویان 

کمیته امداد امام خمینی)ره( در سطح شهر و روستا اشاره 
و بیــــان کرد: هفته دولت بهترین زمان برای اطالع رســــانی 
دســــتاوردهای انقالب اســــالمی با هدف امیدبخشــــی و 

خنثی کردن توطئه های دشمنان است.
امام جمعه تویســــرکان نیز یاد و خاطره شهیدان رجایی و 
باهنر را گرامی داشــــت و اظهار کــــرد: هفته دولت فرصت 
مغتنمی برای انــــس با مردم، جلب مشــــارکت ها و اطالع 

رسانی دستاوردهای انقالب اسالمی به مردم است.
حجت االســــالم مرتضــــی موحدی با اشــــاره بــــه اینکه یاد 
شــــهیدان رجایــــی و باهنر را گرامــــی می داریــــم تأکید کرد: 
خلوص شهیدان الهی بود و همین خصوصیت به همراه 

تقوا و والیتمداری شهدا را در دنیا جاودان کرد.
وی بــــا بیــــان اینکه هفتــــه دولــــت فرصتی قابــــل تامل و 
ارزشمند اســــت که یادی از شــــهدا کنیم بیان کرد: شهدا 

مردمی بودند و خالصانه به دین و جامعه خدمت کردند.
امام جمعه تویســــرکان در بخش دیگری از ســــخنانش با 
بیان اینکه مردم واقعا قدردان زحمات مدیران هســــتند 
تأکید کرد: مدیران شایســــته بســــیاری در کشور داریم اما 
اتفاقاتی چون فســــاد و اختالس  از سوی برخی مدیران نیز 
مردم را ناراحت کرده که باید جلوی این موضوعات گرفته 

شود.
وی گفت: امیدوارم بتوانیم دینی که به امام شهدا و مردم 
داریم با عمل به وظیفه خود انجام دهیم و در پیشگاه خدا 

و مردم سربلند باشیم.
، امام جمعه با همراهی چند تن  پس از این آییــــن فرماندار
از مسووالن با حضور بر گلزار شهدا ضمن غبار روبی، ادای 

احترام با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.
در نخســــتین روز از هفته دولت پروژه روشــــنایی خروجی 
تونل با نصب و راه اندازی هشــــت عدد پایه چراغ با هزینه 
160 میلیون تومان با هدف افزایش ایمنی عبور و مرور در 

شب افتتاح شد.
پروژه واحدهای مســــکونی مددجویی هم با اعتباری بالغ 
بر یک میلیارد تومان برای 10 واحد روســــتایی و شــــهری با 
حضور مســــووالن افتتاح و مورد بهره بــــرداری قرار گرفت 
که هفت واحد مســــکن روستایی و ســــه واحد روستایی 
احداث شــــده با کمک خیران و منابع داخلی کمیته امداد 

امام خمینی)ره( است.
بــــه  پیاده روســــازی  و  جدول گــــذاری  از  بهره بــــرداری 
مســــاحت500 مترمربع در بلوار شــــهیدرجایی با اعتباری 
بالغ بر 250 میلیون تومان در حوزه شهرداری انجام گرفت.

طی 4ماهه سال جاری:

دستگیری3۰۰ سارق حرفه ای در همدان
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی اســــتان 
همــــدان گفــــت: طــــی چهارماهه ســــال جاری بــــه همت 
مأموران و تیم هــــای انتظامی 300 ســــارق حرفه ای در این 

استان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش هگمتانه، ســــردار بخشــــعلی کامرانی صالح روز 
یکشــــنبه در دیــــدار با اســــتاندار همدان بــــا تبریک هفته 
دولت بیان کرد: شماری از سارقان دستگیر شده افرادی 
بودند که به واســــطه پیشگیری از شــــیوع ویروس کرونا از 

زندان مرخص و برای نوبت دوم یا سوم دستگیر شدند.
وی با عنــــوان اینکه 70 درصد ســــرقت های خرد توســــط 
معتــــادان صــــورت می گیرد افــــزود: جمــــع آوری معتادان 

متجاهــــر و هدایت آنها بــــه مراکز موضوع مــــاده 15 و 16 با 
تدبیر استاندار همدان به خوبی در حال اجرا است.

فرمانده انتظامی اســــتان همدان گفت: از حدود 2 ســــال 
گذشته تاکنون ســــخت ترین شــــرایط تحریم بر کشور در 

حوزه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وارد شده است.
ســــردار کامرانــــی صالــــح اضافــــه کرد: بــــا شــــدت گرفتن 
تهدیــــدات امنیتی و دشــــمنان نظام از حوزه شــــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی برای فراخوان استفاده کرده که 

این اقدام آنها بار امنیتی به همراه داشت.
وی بیان کرد: مدیر ارشــــد اســــتان جهادگونه بــــا اتحاد و 
انســــجام کارها را پیش برده و با وجود مشــــکالت و موانع 

و شیوع ویروس کرونا، اســــتان را به خوبی مدیریت کرده 
است.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: معاونان استاندار 
نیز با تدبیر و همراهی ســــایر مسووالن اجرایی، مشکالت 

و گره های موجود را رفع کردند.

تویسرکان
! همچنان در وضعیت قرمز

: معتقدم دلیل وضعیت قرمز شهرستان، دقت در غربالگری است فرماندار
میزان مرگ و میر پایین است

فرماندار مالیر عنوان کرد:

۸91 میلیاردتومان پروژه عمرانی در مالیر افتتاح می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار ویژه مالیر از افتتاح 891 میلیاردتومان پروژه عمرانی خدماتی 

همزمان با هفته دولت در مالیر خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، قدرت اله ولــــدی با بیــــان اینکــــه مالیر جایــــگاه نخســــت را در زمینه 
وژه های عمرانی هفته دولت در اســــتان همدان داراســــت، گفت: طبق  افتتاح و کلنگ زنی پر
زیابی های انجام شــــده و گزارش های ارسالی استانداری، شهرســــتان مالیر با نزدیک به یک  ار

وژه هــــای عمرانی  وژه، در رتبه نخســــت افتتــــاح و کلنگ زنی پر 500 میلیارد تومــــان پر هــــزار و 
دارد. قرار  همدان  استان  در  دولت  هفته 

ولدی با اشــــاره به افتتاح چندین پروژه با ارزش بیش از 891 میلیــــارد تومان در هفته دولت افزود: 
ارزش ریالی پروژه های افتتاحی شهرســــتان مالیر برابر با 33 درصد کل پروژه های عمرانی است که 

در این هفته و در سطح استان همدان افتتاح خواهند شد.

فرمانــــدار ویژه مالیر افــــزود: در زمینه شــــروع عملیات اجرایــــی و کلنگ زنی پروژه هــــای عمرانی نیز 
شهرستان مالیر با چندین طرح مهم اقتصادی در جایگاه نخست استان قرار دارد.

، وی ارزش پروژه هایی که در هفته دولت ســــال 99 کلنگ زنی خواهند شــــد را بیش از  به نقل از مهر
607 میلیارد تومان عنوان و افزود: در این حوزه نیز مالیر به تنهایی 45 درصد از پروژه های اســــتان 

همدان را به خود اختصاص داده است.

پس از گذشت 13سال:

شبکه فاضالب روستای 
»ابرو« همچنان ناقص

هگمتانه، گروه شهرســــتان: دهیار روستای ابرو اعالم 
کرد: بعــــد از گذشــــت 13 ســــال هنوز پــــروژه فاضالب 
روســــتای ابرو به پایان نرسیده و اجرای ناقص این طرح 
باعث آلودگی هوا، گردوخاک و از بین رفتن و مناســــب 

نبودن معابر در این روستا شده است.
گزارش هگمتانــــه، محمدعلی بختیاری در تشــــریح  به 
ظرفیت ها و مشــــکالت روســــتای ابــــرو از توابع بخش 
مرکزی شهرســــتان همدان، اظهار کرد: روستای ابرو در 
هفــــت کیلومتری جنوب غربی همدان قــــرار گرفته و با 
توجه به شجره نامه امامزاده اسماعیل)از نوادگان امام 

موسی کاظم)ع(( حدود 806 سال قدمت دارد.
وی با بیان اینکه اهالی روستای ابرو به زبان ترکی و لری 
بختیــــاری صحبت می کننــــد، افزود: 3780 نفر ســــاکن 
روستای ابرو هستند و شغل مردم این روستا باغداری، 

کارگری و کاسب سیار است.
وجود 17۰ چشمه در روستا  �

بختیاری با بیان اینکه روستای ابرو دارای 170 چشمه در 
ارتفاعات اســــت، اضافه کرد: این روستا دارای طبیعت 
بکر و زیبایی اســــت که هر ببیننده ای را مجذوب خود 
می کنــــد و عالوه بــــر طبیعت خــــاص خود بســــیاری از 
گیاهــــان دارویی ماننــــد توتیای چشــــم در این منطقه 

یافت می شوند.
وی اشــــاره به وجود میوه های ســــردرختی مانند گردو، 
زردآلو، آلبالو و سیب در این روستا گفت: بافت قدیمی 
و ســــنگی روســــتای ابرو بــــه علت اجرای طــــرح هادی و 
معبرسازی از بین رفته و تنها قسمت کوچکی از روستا 

به صورت پلکانی و قدیمی باقیمانده است.
بختیاری اعالم کرد: مشــــکل اصلی فاضالب روستایی 
اســــت که ایجاد شــــبکه فاضالب از 13 ســــال پیش در 
حــــال اجرا بــــوده و کل زیرســــاخت های روســــتا را دچار 

مشکل کرده است.
به نقل از ایســــنا، وی با بیان اینکه اهالی روســــتای ابرو 
به علت نبود فاضالب از لحاظ بهداشتی دچار مشکل 
هســــتند، گفــــت: اداره آب و فاضــــالب هر ســــال فقط 
قســــمتی از این شــــبکه فاضالب را ایجاد کرده و بعد از 
گذشــــت 13 ســــال هنوز پروژه فاضالب روستا به پایان 
نرســــیده و اجرای ناقص این طرح باعــــث آلودگی هوا، 
گردوخــــاک و از بین رفتن و مناســــب نبــــودن معابر در 

این روستا شده است.

»اشترمل« دهکده ملی منبت 
ایران شد

نشان سازی تجاری؛ حلقه مفقوده صنایع 
مبل و منبت تویسرکان

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: تویســــرکان با پیشــــینه 
درخشــــان تاریخی و فعالیت کارگاه هــــای متعدد تولید 
صنایع مبــــل و منبت از مهمترین قطب های تولیدات 
ایــــن هنــــر صنعت در سراســــر کشــــور بــــوده و اکنون 
روستای اشترمل، عنوان دهکده ملی منبت ایران را به 

خود اختصاص داده است.
به گزارش هگمتانه، شهرســــتان تویسرکان از بیش از 
چهار هــــزار و 500 کارگاه تولید صنایــــع مبل و منبت و 
نزدیک به هشــــت هزار شــــاغل در این بخش برخوردار 
اســــت و پیــــش از این، دو عنــــوان »شــــهر ملی منبت 
« و »نشان جغرافیایی مبل و منبت« را نیز به خود  گلریز

اختصاص داده است.
، راه را برای  کســــب ایــــن گونه عناویــــن ملــــی و معتبــــر
نشان سازی تجاری و برجسته کردن نشان ویژه تجاری 
مبــــل و منبت تویســــرکان همــــوار می کنــــد و پویایی 
اقتصــــاد و ایجــــاد فرصت هــــای متنوع شــــغلی در این 

شهرستان را به دنبال دارد.
مدیر اداره میراث فرهنگی تویسرکان در این باره اظهار 
کرد: برای بهــــره وری حداکثری از رونــــق اقتصادی مبل 
و منبت تویســــرکان به نشان ســــازی تجاری و دریافت 
- نشان ویژه تجاری و ایجاد زنجیره کامل تولید این هنر

صنعت در شهرستان نیاز داریم.
اسحاق ترکاشــــوند اظهار کرد: دریافت عنوان »دهکده 
ملی منبت ایران« توســــط روستای اشــــترمل، گام مؤثر 
و بلنــــد دیگری در مســــیر نشان ســــازی تجــــاری فراگیر 
صنایع مبل و منبت در شهرستان تویسرکان به شمار 

می رود.
وی از فعالیت بیــــش از 730 نفر در قالــــب 520 کارگاه 
تولید صنایع مبل و منبت در روســــتای اشــــترمل خبر 
داد و بیان کرد: یکی از مهمترین مزایای ویژه و شاخص 
تولیدات مبل و منبت روســــتای اشــــترمل، تولید طرح 
گلریز اســــت که سبب شــــده تویســــرکان عنوان شهر 

ملی منبت گلریز را نیز به خود اختصاص دهد.
ترکاشوند افزود: دریافت این دســــت عناوین اثر گذار 
در کنار فعالیت بیشتر و اثر گذارتر مرکز تخصصی مبل 
در روســــتای اشــــترمل می تواند تحوالت مهمی در بازار 

صنایع دستی تویسرکان ایجاد کند.
وی تصریــــح کرد: اکنون دولت از ایجاد نمایشــــگاه ها و 
فروشــــگاه های دائمی صنایع مبل و منبــــت با اعطای 
تســــهیالت ارزان قیمــــت و بــــدون ســــقف خــــاص در 

شهرستان تویسرکان حمایت می کند.
به نقل از تسنیم٬ در حالی که تویسرکان قدیمی ترین و 
یا حداقل یکــــی از قدیمی ترین قطب های تولید صنایع 
مبل و منبت در کشــــور به حســــاب می آید، آورده مالی 
آن با انتظــــارات مردم همخوانــــی ندارد اما اگــــر راه برای 
معرفی هر چه بیشــــتر تولیدات این بخش هموار شود 
می توان مبل و منبت های زیبا، دلنشین و هنرمندانه 

تویسرکان را در بازارهای جهانی عرضه کرد.

خبــــــر

ح گردشگری در مالیر اخذ موافقت نامه اصولی 4 طر

میــــراث  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
فرهنگــــی، صنایع دســــتی و گردشــــگری مالیــــر گفت: 
بــــرای اجرای چهار  به تازگی چهــــار موافقت نامه اصولی 
طرح در حوزه گردشــــگری این شهرستان صادر شد که 

با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ابراهیــــم جلیلــــی اظهــــار کرد: 
این طرح ها شــــامل احــــداث 2 مجتمع گردشــــگری در 
محورهــــای مالیر به اراک و ســــد کالن، یک ســــفره خانه 
ســــنتی در محور ورودی مالیر از مسیر اراک و یک هتل 
اســــتاندارد در میدان استقالل در مسیر ورودی تهران 

به مالیر است.
وی افــــزود: بــــرای اجــــرای این چهــــار طرح گردشــــگری 
41 میلیــــارد تومــــان اعتبار توســــط بخــــش خصوصی 
ســــرمایه گذاری و پس از تکمیل و بهره برداری برای 67 

نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.
و  دســــتی  صنایــــع  فرهنگــــی،  میــــراث  اداره  رئیــــس 
گردشــــگری مالیــــر بیان کــــرد: بــــا توجه به کســــب 2 
عنوان جهانــــی برای مالیــــر در حوزه مبلمــــان منبت 
، این شهرســــتان نیاز به واحدهــــای اقامتی با  و انگور
اســــتانداردهای هتلینــــگ و به روز دارد کــــه در همین 
راستا به همت بخش خصوصی موافقت نامه اصولی 
احداث هتل در میدان اســــتقالل روبه روی بوســــتان 

معلم اخذ شد.
وی افــــزود: 2 مجتمــــع گردشــــگری نیز در محــــور مالیر 

بــــه اراک در مســــیر جــــاده ســــد کالن که یکــــی از نقاط 
گردشگری این شهرســــتان به شمار می رود و کیلومتر 
چهــــار محــــور مالیر بــــه ســــمت روســــتای محمودآباد 

احداث می شود.
و  دســــتی  صنایــــع  فرهنگــــی،  میــــراث  اداره  رئیــــس 
گردشگری مالیر گفت: ســــفره خانه سنتی نیز در محور 
وروی اراک به مالیر روبه روی دانشگاه ملی مالیر توسط 
بخش خصوصی احداث خواهد شــــد کــــه با اجرای این 
طرح، تعداد سفره خانه های ســــنتی این شهرستان به 

سه مجتمع می رسد.
جلیلــــی همچنین به اصالح ســــامانه مدار بســــته موزه 
تاریخ و فرهنگ و نمایشگاه دائمی صنایع دستی مالیر 
بــــا اعتبار 50 میلیون تومان اشــــاره و بیان کــــرد: اعتبار 
مورد نیاز برای اصالح ســــامانه مدار بسته موزه مالیر از 

محل اعتبارات ملی تأمین شد.
کابل کشــــی و ایجــــاد  بــــرای  ایــــن اعتبــــار  گفــــت:  وی 
زیرســــاخت تبدیل تمامــــی دوربین های مــــوزه مالیر از 

آنالوگ به دیجیتال هزینه خواهد شد.
و  دســــتی  صنایــــع  فرهنگــــی،  میــــراث  اداره  رئیــــس 
گردشــــگری مالیر اظهار کرد: موزه مالیــــر در خانه های 
تاریخــــی لطفعلیــــان و مصدقــــی راه انــــدازی شــــده که 
بخش های جداگانه ای از یک مجموعه به یادگار مانده 

از دوران قاجار است.
عرصه ای  در  مالیــــر  موزه  بنــــای  داد:  ادامه  جلیلــــی 
بــــه وســــعت چهــــار هــــزار مترمربــــع احداث شــــده 
یــــن  متنوع تر و  یــــن  رگتر بز از  یکــــی  عنــــوان  بــــه  و 
بخش هــــای  دارای   ، کشــــور و  اســــتان  موزه هــــای 
صنایع دســــتی،  ســــوغات،  مردم شناســــی،  مختلف 
باستان شناســــی و بخــــش اســــناد تاریخی و نســــخ 

است. معاصر  دوره  آثار  خطی 
به نقل از ایرنا، تاکنون بیش از 340 اثر تاریخی و طبیعی 
در شهرســــتان مالیر شناسایی شــــده که از این تعداد 
حدود 200 اثر آن در فهرســــت آثار ملی کشــــور به ثبت 

رسیده است.

صدور 21 هزار جلد سند 
برای واحدهای مسکن روستایی مالیر

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر بنیاد مسکن انقالب 
اســــالمی شهرســــتان مالیر گفت: تاکنون تعداد 21 هزار 
جلد سند برای واحدهای مسکن روستایی شهرستان 

مالیر صادر و تحویل داده شده است.
به گزارش هگمتانه، داوود ســــوری با اشــــاره به سیالب 
سال گذشــــته در شهرستان مالیر و خســــارات وارده به 
واحدهای مســــکن روســــتایی اظهار کرد: در این زمینه 

یک هزار و 721 واحد مسکن احداث شد.
وی بــــا بیان اینکه از این تعداد یک هزار و 500 واحد پایان 
کار دریافت کرده و 221 واحد باقی مانده نیز در حال انجام 
است گفت: تعداد یک هزار و 128 واحد نیز تعمیری بوده 

و کار آنها انجام شده است.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان مالیر با 
بیان اینکه ســــهمیه امســــال واحدهای مقاوم سازی در 
مسکن روستایی شهرستان مالیر یک هزار و 764 واحد 
است که ابالغ شده است افزود: از این تعداد یک هزار و 
600 واحد به بانک برای اخذ تســــهیالت به بانک معرفی 

شده و قرارداد یک هزار و 200 واحد نیز اخذ شده است.
وی بــــا بیان اینکــــه با توجه بــــه گرانی مصالح اســــتقبال 
کمتری برای ساخت و سازها داشتیم و شرایط پرداخت 
تســــهیالت نیز از سوی بانک های عامل متفاوت است 

گفت: در این زمینه کار کمی با کندی پیش می رود.

ســــوری در ادامه با اشــــاره به اینکه تاکنون تعداد 21 هزار 
جلد سند برای واحدهای مسکن روستایی شهرستان 
مالیر صادر و تحویل داده شــــده اســــت تصریح کرد: در 

این زمینه مالیر جایگاه خوبی را در استان همدان دارد.
وی با اشــــاره بــــه بازنگــــری طرح هــــادی در روســــتاهای 
شهرســــتان مالیــــر گفــــت: طرح هــــادی پنج روســــتای 
شهرستان امسال انجام شده و حدود 60 روستای دیگر 

نیاز به طرح بازنگری دارند.
مدیر بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی شهرستان مالیر 
با بیان اینکه قرار اســــت امســــال طبق برنامه ریزی طرح 
بازنگری 14 طرح هادی در 14 روســــتا انجام شود گفت:در 
هفتــــه دولت نیز پروژه های آســــفالت هفت روســــتای 

شهرستان را در برنامه داریم.
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یب طالق  قربت واژه غر
در زندگی های امروزی

هگمتانــــه، گروه ســــبک زندگی : از مواهــــب دنیای مدرن 
ریختــــه شــــدن قبح طــــالق در کشــــور اســــت و نتیجه آن 
سست کردن زندگی هایی است که روزی تصور فروپاشی 

نیز نمی کردند.
طــــالق، ایــــن واژه که تا چنــــدی پیش در فرهنــــگ ایرانی_
اسالمی بســــیار غریب بود امروز به یکی از رفتارهای عادی 
تبدیل شــــده و دوام زندگی زوجین با رواج این واژه بسیار 

متزلزل شده است.
در قــــرآن کریــــم نیز ســــوره ای با نــــام طالق وجــــود دارد اما 
ماهیت آن و فضایل آن ایجاد تحبیب بین زوجین است.
متأســــفانه امروزه بســــیاری از زندگی های مشترک با درک 
نادرســــت و کورکورانــــه صرفــــا بر پایه دوســــت داشــــتن 
تشــــکیل شــــده و این امر آرمــــان و همچنین اســــتحکام 
بنیان خانواده را به چالش کشــــیده و زمینه بروز بسیاری 

از مشکالت در زندگی را فراهم ساخته است.
ظهــــور و افزایش پدیــــده طالق صرفــــا به دلیــــل کمرنگ 
شــــدن نقش آموزش مهارت هــــای زندگی بــــه جوانان در 
زمان پیش از ازدواج بوده و امروز شــــاهد فروپاشی زندگی 
جوانان در 5سال نخســــت زندگی به دلیل عدم شناخت 

و درک درست طرفین از زندگی هستیم.
دادگاه  مرکــــز  در  شــــده  انجــــام  تحقیقــــات  اســــاس  بــــر 
خانواده اســــتان همدان مشــــخص شــــد که از بین رفتن 
چهارچوب هــــای زندگــــی مشــــترک )خیانــــت(، دخالــــت 
اطرافیــــان و اعتیاد ســــنگین تر از مؤلفه هــــای دیگر بوده 
و در کنار آن مشــــکالت اقتصــــادی، تجمــــل گرایی، عدم 
مسؤولیت پذیری و در نهایت عدم تسلط بر مهارت های 
زندگی منجر به ایجاد مشــــکالت روانی در زوجین شده و 

عدم توانایی در ادامه رابطه و جدایی را در پی دارد.
پــــس از بررســــی های انجام شــــده ضرب و شــــتم زوجین، 
بدبینی و ســــوء ظــــن، بددهنی، کم بودن آســــتانه تحمل 
طرفین و مصرف مشــــروبات الکلی نیز از دالیل مراجعات 

و اجرای احکام مقرر بر جدایی زوجین هستند.
ســــخت تر از تحمــــل پایان زندگی بر اســــاس مشــــکالت 
یاد شــــده، شــــنیدن واژه طالق تفاهمــــی در جامعه امروز 
تحت تأثیــــر زندگی غربی بوده که زوجین مســــالمت امیز 
فروپاشــــی زندگی خــــود را تأیید کرده و گویــــی از ابتدا برای 

رسیدن به جدایی وارد زندگی مشترک شدت بودند.
مدیر پیشــــگیری از وقوع جرم دادگستری همدان در این 
خصوص به خبرنگار هگمتانه گفت: اقدامات پیشگیرانه 
و مؤثــــری در کاهش آســــیب طالق و توجه بــــه معیارهای 
شــــورای اجتماعی کشور در اســــتان همدان انجام شده و 
بر اساس اولویت های آن بودجه مورد نظر نیز اختصاص 

یافته است.
حســــین عســــگری طالق را آســــیب اولویت دار اســــتان 
دانســــت و ادامه داد: در راستای کاهش میزان جدایی ها 
در اســــتان آموزش های سبک زندگی اســــالمی و مهارت 
زوجین در قالب کارگاه ها و مراکز ویژه کار خود را آغاز کرده 

و با چندین مؤسسه انعقاد قرارداد صورت گرفته است.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مصلحین و حکیم خانواده 
ویژه استان همدان اظهار کرد: در راستای هزینه کرد ستاد 
کنترل آسیب اجتماعی، تشکیل کمیته مصلحین یکی از 
برنامه های موفق بوده و عملکرد آن بر اساس میزان تأثیر 
پذیری افراد از حکیم خانواده ها بوده و برای ســــازش بین 

زوجین اقدامات الزم انجام می گیرد.
وی برگزاری کارگاه آموزشــــی برای زوجین در شــــرف طالق 
را در محــــل دادگاه خانــــواده از دیگر اقدامــــات در جهت 
کاهش آسیب طالق برشمرد و گفت: کارگاه مهر در بنیاد 
صیانت از خانواده تشکیل و برای زوجین در شرف طالق 

برنامه های گوناگونی دارد.
مدیر پیشــــگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اعالم 
افزایش و توســــعه مراکز مشاوره در استان افزود: در حال 
حاضر بــــا اســــتفاده از ظرفیت های نماینده ولــــی فقیه در 
اســــتان همدان، سپاه و ســــایر ارگان های مرتبط اقدام به 
راه اندازی بنیاد تحکیم خانواده و توســــعه مراکز مشــــاوره 
در اســــتان کــــرده و تاکنون 4 مرکــــز فعــــال در همدان به 
غیر از مراکز مشــــاوره خصوصی و همچنیــــن 2 مرکز در هر 
شهرســــتان در حال ارائه خدمات هســــتند که به زودی 2 
مرکز دیگر در شهرستان همدان و 13 مرکز در کل استان 
توسط مشــــاورین قوه قضاییه که با آزمون منتخب شده 

اند راه اندازی خواهد شد.
وی در ادامــــه یادآور شــــد: زمینه جذب پذیرش مشــــاور و 
همچنین راه اندازی مرکز مشــــاوره در استان مهیا بوده و 
توســــعه کیفی مراکز با ماده 16 قانــــون حمایت از خانواده 

مورد بررسی قرار می گیرد.
عســــگری از برگزاری کارگاه ارتقا مهــــارت ارتباطی مبتنی بر 
سبک زندگی ویژه متقاضیان خبر داد و اظهار کرد: برگزاری 
ایــــن کارگاه توانســــته در مدت محــــدود در کاهش طالق 
در استان مؤثر باشــــد و همچنین تیر نهایی برای تصمیم 

زوجین برای جدایی را از خوردن به هدف بازدارد.
وی تصریح کــــرد: اقدام دیگر قابل ســــتایش در اســــتان 
همدان، برگزاری کارگاه بازآمــــوزی مداخله در فرآیند طالق 
بوده که در ســــال جاری با غربالگری مــــوارد موجود و ارائه 
مشــــاوره های تخصصــــی گام مهمــــی در جهــــت کاهش 
15درصدی ثبت نهایی طالق و برقراری صلح و ســــازش در 

دادگاه های خانواده شود.
مدیر پیشــــگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: 
محدوده سنی اغلب مراجعه کنندگان بین 20 تا 30 سال 
بوده که فاقد فرزند هستند و غالب موارد شکایت ریشه 
در کم بودن آســــتانه صبر و تحمل زوجین و عدم سازش 

با یکدیگر است.
یــــک روانشــــناس بالینی هــــم در گفت و گو بــــا هگمتانه 
آســــیب اصلی طــــالق را برای زوجیــــن، کمبود نیــــاز اصلی 
زوجیــــن در زندگــــی پس از جدا شــــدن دانســــت و گفت: 
نیازهای انســــان به 5 دسته تقسیم شده و مهم ترین نیاز 
پس از بقا که قوی ترین نیاز در مغز انســــان شکل گرفته، 
نیــــاز به ارتباط و عشــــق و تعلق خاطر اســــت و انســــان به 

دوســــت داشتن و دوست داشته شدن نیاز دارد و طالق 
تیر نهایی را به این نیاز می زند.

حسنی در ادامه با اشاره به اینکه زوجین در ابتدای زندگی 
با هدف جدایی وارد رابطه نشــــده اند علت اصلی جدایی 
را عدم رعایت رفتارهای ســــازنده اعالم و خاطرنشــــان کرد: 
زوجین پس از ازدواج ناخواســــته شــــروع بــــه کنترل گری 
یکدیگر کرده و فشارهای روانی به وجود آمده ادامه زندگی 

را محصور خواهد کرد.
وی با بیــــان اینکه در زندگی مشــــترک هیچ فــــردی به غیر 
از خــــودش نمی توانــــد مســــبب تغییــــرش شــــود افزود: 
متأســــفانه رفتارهای مخرب مانند اعتراضات غیرمنطقی، 
ایجاد محدودیــــت، انتقــــاد، تهدید و تنبیــــه یکدیگر و در 
نهایت بــــاج دهی برای کنتــــرل یکدیگر از علــــل به وجود 
آمدن طالق بــــوده به گونه ای که زوج تصمیم می گیرند تن 
به انجام رفتارهایی دهند که برخــــالف میل باطنی بوده و 
صرفا جهت دریافت واکنش مثبت از سوی طرف مقابل 

برای رسیدن به خواسته های خود بوده است.
این روان درمانگر ادامه داد: زمانی که ما رفتار طرف مقابل 
را نمی پســــندیم انتقادات خود را شــــروع کرده و با کنایات 
موجب رنجش خاطر شــــریک زندگی خود می شــــوند و یا 
بــــا تهدیدات به تــــرک زندگی رفتاری را انجــــام داده که برای 
رسیدن به خواســــته های مطلوب از ســــوی طرف مقابل 

دلسردی را میزبان زندگی خود کرده ایم.
وی همچنیــــن بــــا بیان اینکــــه زمانی کــــه در رابطه طوالنی 
خود با شــــریک زندگی دچار تعرض شــــویم از رفتار مخرب 
اســــتفاده می کنیم خاطرنشــــان کرد: امــــروزه جنبه اصلی 
ازدواج فرامــــوش شــــده ضمن اینکه باید تفاوت انســــان 
بــــودن در ازدواج مشــــخص شــــود و به ماهیــــت معنا دار 

بودن روابط زوجین دست پیدا کنیم.
حســــنی تصریح کرد: بسیاری از مشــــکالت ریشه در نوع 
تربیت و شــــیوه رســــیدن به خواســــته ها در زمان کودکی 
دارد ضمن اینکه در آینده باید بدانیم دیگران هم همانند 
ما نیازهای مختلفی دارند که اگــــر به نیازهای طرف مقابل 
تسلط داشته باشیم، احترام به نیاز آزادی را در زندگی حفظ 

خواهیم کرد.
ل با توجــــه به تفاوت ها  وی افزود: برای رســــیدن به ایده آ
و ســــاختن زندگــــی مشــــترک آرام، برای رعایــــت و توجه به 
خواسته های خود باید خواســــته های طرف مقابل را مهم 
شــــمرده و رفتارهای پیونــــد دهنده و کارآمــــد را جایگزین 

کنترل گری بکنیم.
وی القــــای حس مهم بــــودن برای طرف مقابل از ســــوی 
همســــر از نــــکات کلیدی تداوم زندگی مشــــترک اســــت 
خاطرنشــــان کرد: گــــوش دادن، حمایت کردن، تشــــویق 
کردن و دلگرم کردن شــــریک زندگی خود راه های رسیدن 
به تعالــــی در زندگی مشــــترک بــــوده و باید تمــــام حرکات 

هوشمندانه بوده و آرامش را مهمان زندگی کند.
حســــنی در ادامه احترام و منزلت را نیــــاز بنیادین هر فرد 
دانست و افزود: هرفردی نیاز به احترام دارد که متأسفانه 
امــــروزه مورد بــــی توجهی قــــرار گرفته و موجب ســــرکوب 

بسیاری از احساسات طرف زندگی می شود.
وی تصریــــح کرد: گفتگوی همیشــــگی تفاهــــم را به وجود 
آورده و مانع تخریب زوجین شــــده و در پایان باید بپذیریم 
فرد مقابل ما منحصر به فرد اســــت و این تفاوت ها روابط 
انســــانی را جذاب کــــرده و زندگی با همه تفاوت ها بســــیار 

دلنشین و مستحکم می شود.
از بررسی های انجام شــــده می توان دریافت که در گذشته 
بــــا آموزش مهــــارت زندگــــی به فرزنــــدان و محــــول کردن 
مســــؤولیت زندگی به آنهــــا گویی زمینه پذیــــرش زندگی 
را بــــه آنها القــــا می کردنــــد و هــــدف اصلی والدین ســــرباز 
زدن از مســــؤولیت های خود نبوده بلکه چشــــاندن مزه 
سختی های زندگی بخشی از شــــیوه تربیتی فرزندان بوده 

است.
اما امروزه با گســــترش امکانات رفاهی و تأمین ریز مخارج 
واجــــب و غیر واجب بــــرای فرزندان و از همــــه مهمتر تک 
فرزندی فرصت یادگیری مهارت زندگی آینده را از کودکان 
امروز و جوانان فردا گرفته و وابســــتگی و عدم مسؤولیت 
پذیری باعث فروپاشــــی بیش از 70 درصد زندگی ها شده 

است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

آموزی  مهارت 
همسران زندگی  استحکام  کلید 

هگمتانــــه، گــــروه ســــبک زندگــــی : نماینــــده ولــــی فقیه در 
اســــتان همدان مهارت آموزی را شــــاکله اصلی زندگی های 
مشــــترک در جامعه امروز دانســــت و گفت: تغییر ســــبک 
زندگــــی در جامعــــه امــــروز مهــــر تأییــــدی بر الــــزام آموزش 

است. جوانان   برای  زندگی  مهارت های 
بــــا خبرنگار  گو  کفــــت و  آیــــت ا... حبیــــب اهلل شــــعبانی در 
هگمتانــــه، با اشــــاره بــــه اینکه قــــرآن کریم اســــاس زندگی 
زوج هــــا را بر پایه مــــودت تعریف کرده خاطرنشــــان کرد: اگر 
مودت و رحمت در زندگی های مشــــترک باشد هیچ آسیبی 

نمی شود. وارد  زندگی  به 
وی در ادامــــه تصریح کرد: در یــــک روزگاری زندگی می کنیم 
که خانواده ها در تربیت جوانــــان روش های متنوعی به کار 
برده و نزدیکی انتخاب ســــبک زندگی که در دهه گذشــــته 
در خانواده هــــا حاکم بود امروز جای خود را بــــه تنوع تربیتی 
داده و سبک زندگی های گوناگونی را به وجود آورده است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه همیــــن تنوع فرهنگی حساســــیت 
ازدواج را افزایش داده و زوجین را ملــــزم کرده که به دنبال 
کفویــــت باشــــند، گفــــت: در ازدواج هم کفو بودن بســــیار 
اهمیــــت دارد و امروز با توجــــه به انواع ســــبک زندگی، هم 
کفو بــــودن محدود شــــده و در برخی موارد ســــخت یافت 

می شود.
وی بــــا بیان اینکــــه مهارت های زندگی بــــه جوانان آموزش 
اساســــی  مشــــکالت  از  امــــر  ایــــن  و  نمی شــــود  داده 
به  ورود  از  پیش  انســــان ها  افزود:  اســــت، 
هــــر مســــئله ای باید 
خود  مهارت 
آن  در  را 

زمینه افزایش دهنــــد و همچنین مهارت های زندگی پیش 
از ورود به زندگی در جامعه امروز بســــیار ضروری است.

آیت ا... شــــعبانی رجــــوع خانواده ها به مشــــاوره های امین 
را بســــیار کم دانســــت و اظهار کرد: در مســــائل زناشــــویی 
باید با مشــــاوره همــــراه بود و دو طرف نیازمند مشــــاوره در 
همه لحظات به ویژه پیش از شــــروع زندگی مشــــترک خود 

. هستند
وی ادامــــه داد: مســــایل زندگــــی مشــــترک پیچیدگی های 
فراوانی داشــــته و همچنین مســــایل اقتصادی در کاهش 
ازدواج و مســــئله طالق نقــــش بســــزایی  دارد و نباید از آن 

شد. غافل 
امــــام جمعه همــــدان با اشــــاره به نقش مهم آســــیب های 
اجتماعی در اســــتحکام زندگی مشــــترک خاطرنشــــان کرد: 
آمار  آســــیب اجتماعی در جامعه بیشــــتر باشــــد  آمار  هرچه 
طــــالق بیشــــتر خواهد شــــد زمانی کــــه اعتیاد زیاد شــــود و 
همچنیــــن برخی روابــــط در جامعــــه تنظیم نشــــود و رابطه 
محــــرم و نامحرم ماهیــــت اصلی خود را ازدســــت دهد بروز 

می یابد. افزایش  نیز  طالق  پدیده 
وی پایبندی به مســــایل زندگی را رکن اصلــــی دوام زندگی 
مشــــترک در جامعــــه کنونی دانســــت و گفت: بــــا توجه به 
آمار مراجعات به مراکز مشــــاوره می تــــوان دریافت که عدم 
تعهــــدات اخالقــــی در زندگی هــــای امــــروزی خود مســــبب 

است. جدایی 
کــــرد: کم  کید  بــــا تعریــــف واژه تفاهــــم بین زوجیــــن تأ وی 
حوصلــــه شــــدن در زندگــــی و اســــتفاده مکــــرر از واژه عدم 
تفاهــــم به معنای نادرســــت، جوانــــان را به نتیجه ســــاخته 
نشــــدن بــــرای یکدیگر رســــانده ضمــــن اینکه بایــــد توجه 
داشــــت انســــان ها برای یکدیگر ساخته نمی شــــوند بلکه 
انســــان با ظرفیت هــــای باالی خود بایــــد بتواند خــــود را با 

کند. هماهنگ  زندگی 
امــــام جمعه همــــدان با بیــــان اینکه هنر زندگــــی در جامعه 
امروز ســــاختن زندگی زیبا با وجود تفاوت ها اســــت گفت: 
زیرســــاخت های  ســــاختن  فراهم  زندگی،  مهــــارت  آموزش 
مســــائل اقتصادی و شــــغل جوانان و همچنیــــن مبارزه با 
آسیب های اجتماعی نقش های مســــتقیم و غیر مستقیم 
در پیشــــگیری از طالق داشــــته و با توجه به برخی موارد که 
افراد نمی توانند مشــــکالت خود را بازگو کنند، باید شــــرایط 

ازدواج مهیا شود. از  آموزش پیش 
وی فراهم شدن زیرســــاخت ها برای کمک به بهبود زندگی 
را از دیگــــر راهکارهــــای کاهش آمار طــــالق در بین زوجین 
کرد: امروز مســــئله ظهور فضای مجازی  برشــــمرد و اذعان 
کــــه به همراه دارد باید مورد بررســــی قرار  و ناهنجاری هایی 
گرفته و در راســــتای تغییر ســــبک زندگی به سمت تعالی و 

شود. داده  حرکت  هدفمند  رشد 
کید بــــر اینکه  نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همــــدان با تأ
امــــروز تمرکــــز بر مســــئله خانــــواده از مهم تریــــن اقدامات 
متولیــــان اســــت، گفت: حمایــــت خود را از تمامــــی افرادی 
که در حوزه فرهنگ ســــازی مســــائل بهبود کیفیت زندگی 
و نــــوع تربیــــت خانــــواده گامی برداشــــته اند اعــــالم کرده و 
نیازمند  خانــــواده  زندگی  ســــبک  هســــتم  معتقد  همچنان 

است. آموزش 
وی بــــا بیان اینکه حل کــــردن معضلی به نام طالق آســــان 
نبوده و نیازمند فراهم کردن زیرســــاخت های الزم اســــت، 
افــــزود: همراهی همه مردم و حاکمیت بــــرای از ببین بردن 

آسیب الزم است. و یا به حداقل رساندن این 

ضرر دوسویه در یک تصمیم
هانیه امیرکهریزی  �

پس از مشــــاجره بســــیار و توهین های مکرر دریافتند که 
زندگیشان جور در نمی آید و باید از یکدیگر جدا شوند.

مدت ها بود آرامش را از و زندگی مشترکشــــان سلب کرده 
بودنــــد و به هــــر بهانه کوچــــک و بزرگ روزهای تلــــخ را برای 
یکدیگر یادآوری می کردند گویی کینه ای بی ارزش را چنان 
در دل پرورانده بودند که دیدشــــان به خوبی ها کور شــــده 
بود و دلشان ندای روزهای خوبشان  را فراموش کرده بود.

محبــــت، واژه غریبی بــــود که صدای بلند طــــالق جای آن را 
گرفته بود و برای جدا شدن از یکدیگر روزشماری می کردند 
یا شــــاید هم به کار بردن این واژه تهدیــــدی بود تا کمی به 

خودشان بیایند اما هر دو مصمم به دنبال جدایی بودند.
پســــر از ترس پرداخت مهریه پیش قدم نمی شــــد و دختر 
از تــــرس نامی که پس از خوردن مهر طالق به شناســــنامه 
اش به او نســــبت می دادند اما هیچکــــدام از تصمیم خود 

منصرف نمی شدند.
زمین و زمان هم دست در دست هم داده بود تا روز به روز 
از یکدیگر متنفر شــــوند غافل از آنکــــه با یک گفت و گوی 
ســــاده بیش از نیمی از مشکالتشان رفع می شد اما تن به 

آرام کردن یکدیگر هم نمی دادند.
ســــرانجام از یکدیگــــر جــــدا شــــدند، و برخــــالف آنچــــه در 
انتظارش بودند زندگی خوی وحشــــیانه و بی رحمانه خود 

را تازه نشان داد.
حــــال مشــــکالت پــــس از جدایــــی در برابــــر دلخوری های 
زندگیشــــان وجودشــــان را خرد کرده بود کــــه ندامت تمام 

وجودشان را گرفته بود.
تازه فهمیدنــــد نیاز نبــــود در زندگی طرف مقابــــل را تحت 
فشــــار قرار دهنــــد و اگر کمی خــــود را تغییــــر می داند هیچ 

مشکلی آنقدر بزرگ نبود که از یکدیگر جدایشان کند.
شــــنیده بودم در ایل بختیــــاری فارغ از ســــطح تحصیالت 
و جایــــگاه اجتماعی والدیــــن از نوجوانی مهــــارت زندگی و 
راهکار هــــای تــــداوم زندگی را بــــا صبوری به فرزنــــدان خود 
آموزش می دهند تا فرزندان اگر روزی وارد زندگی مشــــترک 
شدند توان اداره شریک زندگی خود چه از نظر عاطفه و چه 
از نظر مالی را داشــــته باشند اما چقدر جای خالی این امر در 
خانواده های ســــایر مناطق به خصوص زندگی های شهری 

امروزی دیده می شود.
غرور و مطالبه گری هــــای بیجا بنیان خانــــواده را تحت تأثیر 
خود قرار داده و لجاجت افســــار گریخته بر زندگی ها می تازد 
که از همه مهمتر نتیجه ای جز پشیمانی ندارد اما چه فایده...

سبک زندگی

سیاه چاله طالق 
در انتظار کودکان

هگمتانــــه، گروه ســــبک زندگی: زمانی که با دســــتان 
نــــام طالق و پایان دادن  خود در حال حفر چاله ای به 
کودکان  که  بدانید  باید  هستید  خود  مشترک  زندگی 
قربانی اولی هســــتند که در این چــــاه افتاده و رنگ و 
آنها گرفته  آینــــده از  بوی داشــــتن زندگی عاطفــــی در 

می شود.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، لغت منفور طالق خود بار 
روانی منفی و اثرات غیر قابل جبرانی دارد اما اندیشیدن 
به زندگی پس از طالق مانند وزنه ای سنگین فشار روانی 
را روی تک تک افراد خانواده به ویژه کودکان وارد می کند.
یک مشاور در این خصوص می گوید: تعارضات والدین 

تأثیری بیشتر از جدایی آنان بر ساختار خانواده دارد.
حسنی همچنین ادامه داد: شواهد بسیاری وجود دارد 
که نشــــان می دهد طالق والدین برای هــــر کودکی یک 
تجربه دشــــوار اســــت، و اگر چه این موضوع تردیدناپذیر 
است، اما باید اذعان کرد که زندگی و رشد یک کودک در 
محیطی انباشته از خشم، خشــــونت، سوء استفاده و... 
مضرات بسیار بیشتری نسبت به دشواری های مرتبط 

با طالق دارد.
این روان درمانگــــر معتقد بود: باقی مانــــدن در تأهل و 
زندگی زناشــــویی »به خاطر کودکان«، می تواند معادل با 
مواجه نمودن هر روز و هر لحظٔه آنها با بحث و جدل های 
، نفــــرت و نارضایتی هــــای پنهان، پرخاشــــگری،  آشــــکار
چرخه هــــای بی پایــــان رنجــــش و خشــــم، و در مجموع، 

فضایی باشد که به هیچ وجه آرام و امن نیست.
مطالعات اخیر نشان می دهند که کودکان طالق، بیش 
و پیش از آنکه از جدایی والدین آســــیب ببینند، از نزاع 
و تعارضــــات خانوادگی پیش از طالق آســــیب دیده اند. 
نتایج این مطالعات نشان می دهد  که از میان کودکانی 
که والدین آنها طالق گرفته اند، کســــانی که شاهد بحث 
و درگیــــری مکــــرر والدین بــــوده اند، 30 درصــــد احتمال 
بیشــــتری برای ابتال به ناهنجاری ها و مشــــکالت رفتاری 

دارند.
به طور مشــــابه، در زمینٔه افت عملکرد تحصیلی، روابط 
بین فردی و مشکالت هیجانی، تأثیر فاکتورهای تنش 
زای پیــــش از طالق بر روی کودکان، بیش از خود طالق و 

چالش های پس از آن بوده است.
تأهل و زندگی خانوادگی سرشــــار از تعــــارض، مانند یک 
زخم باز اســــت که برداشته شــــدن مکرر دلمه ها، ترمیم 
و بسته شــــدن دائمی آن را غیرممکن می کند. در چنین 
شــــرایطی، تالش والدین، هر چند سرسختانه، برای کنار 
هم نگه داشتن اجزای خانواده، حتی در صورت کاهش 
بار خشــــونت آمیز فضا، منتهی به از بین بردن احساس 
بی ثباتی، و تأمین عشق و صمیمیت موردنیاز فرزندان، 

نخواهد شد.
روانشــــناس بالینی با اشــــاره به اینکه ماه هــــای ابتدایی 
پس از طالق، که دوران گذار به یک شرایط تازه و سازگاری 
با آن اســــت، پیچیدگی هــــای مخصوص به خــــود را دارد 
گفت: در اغلب موارد وضعیت به سمت آرامش، ثبات 
و فرونشــــینی تنش های پیرامــــون فرآیند جدایی پیش 

خواهد رفت.
وی افزود: درک یک کودک از تصمیم والدین برای طالق، 
می تواند به صورت تالش مشترکی از سوی دو والد برای 
ساختن یک شرایط بهتر باشد. اگر نگاه والدین به طالق، 
نوعی مصالحه و یافتن راه حل مشترک برای یک مسئله 
باشــــد، این نگرش به کودک نیز منتقل خواهد شد، و او 
از والدین خود می آموزد که بســــیاری از اوقات، ساختن 
آینده ای بهتر نیازمند تصمیم گیری های ســــخت و عبور 

از مراحل دشوار است.
وی همچنین کاهــــش اعتمادبه نفس، اختالالت روانی، 
گوشه گیری و انزوا، بروز رفتارهای پرخاشگرانه، احساس 
حقارت نســــبت به ســــایر دوســــتان و افزایش احتمال 
بزهکاری در آنان را از مهم ترین ویژگی های فرزندان طالق 

دانست.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان 
در خصوص اجــــرای طرحی با عنوان مرکــــز مهر خانواده 
اظهار کرد: توجه به ظرفیت های ناظر بر تحکیم خانواده 
با توســــعه کمی و کیفی مراکز مالقــــات فرزندان طالق در 
استان همدان به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری 

از وقوع جرم دادگستری استان همدان انجام شد.
عســــگری افزود: در اجرای تبصره ماده 41 قانون حمایت 
خانواده و ماده 68 آیین نامه مربوط به فرزندان طالق این 
معاونت نسبت به توســــعه کمی و کیفی مراکز مالقات 

فرزندان طالق در استان همدان اقدام کرده است.
وی همچنین ادامــــه داد: در همین راســــتا دومین مرکز 
مالقات فرزندان طالق با والدین در مؤسســــه ســــایبان 
مهر راه اندازی شده اســــت تا والدین طالق به سهولت 
بتوانند نسبت به برقراری مالقات با فرزندان خود اقدام 
کنند. عســــگری هدف از ایجاد مراکز مالقــــات فرزندان 
طالق را در راستای آرامش روحی و روانی کودکان دانست 
و خاطرنشــــان کرد: امیدواریم این مرکز محیطی مساعد 
برای رشد فضایل اخالقی و تربیتی کودکان خانواده های 

درگیر مسئله طالق را فراهم آورند.
در پایان بایــــد بدانیم زهر طالق بیش از هر کســــی حتی 
خود زوجین بــــه کام فرزندان آنان فرو مــــی رود. کودکان 
درمی یابنــــد دیگر خانــــواده ندارنــــد و در بهترین حالت 
خواهند توانســــت انتخاب کنند که با چه کســــی زندگی 
کنند؛ انتخابی که اغلب مناسب سن و تمایالت عاطفی 
آنان نیســــت. آثار طالق حتی در صورتــــی که در والدین از 

بین برود در روحیه فرزندانشان باقی می ماند.
این اثــــر می توانــــد بــــه زخمی عمیــــق تبدیل شــــود که 
کهنه می شــــود، ولی بهبــــود نمی یابد. متأســــفانه برخی 
ناهنجاری های رفتاری در جامعه نیز گریبان این قربانیان 
را می گیــــرد و ایــــن متخصص علــــوم رفتاری دربــــاره آنها 
می گوید: در اغلب جوامع با شدت و ضعف نسبی، طالق 
والدین حتی پس از گذشت سال های متمادی بردوش 

فرزندانشان سنگینی می کند.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان:

تداوم 6۰ درصد از زندگی ها در سال های ابتدایی زندگی

هگمتانه، گروه سبک زندگی - هانیه امیرکهریزی: مدیرکل ثبت احوال استان همدان از کاهش 
تداوم زندگی در 5 ســــال اول زنذگی در استان خبر داد و گفت: حدود 18 درصد ازدواج ها در سال 
اول زندگی که همان دوره نامزدی تلقی می شــــود و 40 درصد در 5 ســــال ابتدایی زندگی متاهلی 

منجر به طالق می شود.

اســــد حســــن زاده زودرمند در گفت و گو با خبرنگار هگمتانه خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
24 هزار و 837 والدت داشــــته ایم که در 12.7 نســــبت به مدت مشــــابه در ســــال 97 کاهش 

است. داشته 
وی کاهــــش والدت ها را از عوامــــل کاهش ازدواج دانســــت و گفت: در ســــال های آینده یکی از 
عوامــــل مهم کاهــــش ازدواج ها همین کاهــــش والدت ها در زمــــان حال بوده و عامــــل بیرونی 

دیگری در آن دخالت ندارد.
وی نرخ خام تولد در اســــتان همدان را 14 در هزار اعالم کرد و افزود: 52 درصد متولدان پسر و 48 

درصد دختر بوده اند.
 13 98 اظهار کرد: در ســــال گذشته  وی در خصوص تعداد ازدواج های ثبت شــــده در ســــال 
97 همراه  3.8 درصدی نسبت به سال  44مورد ثبت ازدواج داشــــته ایم که با کاهش  هزار و 

است. بوده 
وی از ثبت 4 هزار و 12 مورد طالق در اســــتان خبر داد و خاطرنشــــان کــــرد: میزان طالق های ثبت 
شــــده در استان همدان در ســــال 98 حدود 1.9 درصد نسبت به ســــال 97 افزایش داشته که با 

پراکندگی در شهرستان های مختلف صورت گرفته است.

اندکی 
تأمل

کم حوصله شدن در 
زندگی و استفاده مکرر 
از واژه عدم تفاهم به 
معنای نادرست، جوانان 
را به نتیجه ساخته 
نشدن برای یکدیگر 
رسانده ضمن اینکه باید 
توجه داشت انسان ها 
برای یکدیگر ساخته 
نمی شوند بلکه انسان 
با ظرفیت های باالی 
خود باید بتواند خود را با 
زندگی هماهنگ کند.



شرکت تعاونی به شماره ثبت 1763 و شناسه ملی 10861110965 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/25 و تأییدیه 
شــماره 8/29378 مــورخ 1397/12/13 اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی شهرســتان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اختیارات 
مندرج در بندهای 9 و 10 ماده 26 به تجویز ماده 27 اساســنامه به 
ترتیب ذیل به مدیرعامل شرکت )آقای محمدرضا یزدان پناه( تفویض 
گردید: 1- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر 
ســازمان ها با حق توکیل به غیر. 2- تعییــن نماینده از بین اعضای 
تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه های 

تعاونی که تعاونی در آن مشارکت دارد.

957879

آگهی تغییرات شرکت خوراک آفرین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره  ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

سند و برگ ســبز خودرو نیســان آبی رنگ مدل 1369 
 به شــماره پــاک 238ط54-ایــران28 به نــام خانم
رقیه بهرامی عطاء به شماره ملی 4050531380 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

نظر به اینکه آقای محمد رجبی فرزند لطف علی با ارائه 2 برگ استشهادیه محلی مصدق 
دفتر اســناد رسمی 3 اسدآباد مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک باب 
مغازه تحت پاک 10 فرعی از یک از 255 اصلی واقع در شهرستان اسدآباد، بخش شش 
همدان ذیل ثبت 40022 دفتر 95 صفحه 277 به شماره چاپی 698341 سری ب سال 
93 به نام محمد رجبی ســند مالکیت اولیه بــه دلیل جابه جایی مفقود گردیده تقاضای 
صدور ســند المثنی را نموده است سپس برابر نامه شــماره 1397028000563303 
مورخه 1397/10/22 شــعبه دوم دادیاری دادسرای اســدآباد مورد ثبت در قبال مبلغ 
پانصد میلیون ریال بازداشــت و توقیف می باشد.  لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت بدینوســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله یا 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد، از تاریخ نشر این آگهی طی مدت ده روز به اداره 
ثبت اسناد و اماک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله اعتراض کتبی خود را تســلیم نماید. در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نشــود، ســند مالکیت 

المثنی به نام مالک  )محمد رجبی( صادر و تسلیم خواهد شد.

م.الف 181

آگهی فقدان سند مالکیت

کامران متقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

آگهی حصر وراثت

م.الف 294

 آقای رضا انوری گلشــاد دارای شناسنامه شــماره 12158 به شرح دادخواست 
به کاســه 359/99/112 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان تراب انوری گلشاد به شناسنامه شماره 739 در 
تاریخ 85/10/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- رضا انوری گلشاد فرزند تراب متولد 1357 
به شــماره شناسنامه 12158 فرزند متوفی  2- ســیاره بهرامی مهر فرزند اسد 
متولد 1315 به شــماره شناسنامه 534 همســر متوفی 3- بهروز انوری گلشاد 
فرزند تراب متولد 1341 به شــماره شناســنامه 110 فرزند متوفی 4- کیومرث 
انوری گلشــاد فرزند تراب متولد 1344 به شماره شناسنامه 8081 فرزند متوفی 
5- پرویز انوری گلشــاد فرزند تراب متولد 1343 به شــماره شناسنامه 8080 
فرزنــد متوفــی 6- هنگامه انوری گلشــاد فرزند تراب متولد 1353 به شــماره 
شناســنامه 11011 فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی حصر وراثت

م.الف 299

خانم ایران منصوریان دارای شناسنامه شماره 2872 به شرح دادخواست 
به کاســه 111/226/99ش از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول خانم کشوری به شناسنامه 
شــماره 2127 در تاریخ 1382/11/18 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 
1- متقاضــی گواهی حصــر وراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزند اناث 
متوفــی  2- همزه منصوری ثبات فرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه 
4188 متولــد 1335 صادره از حوزه مرکزی بهــار فرزند ذکور متوفی 
3- عشرت ابراهیمی حمیدیان فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 4704 
متولــد 1339 صادره از حوزه مرکزی بهار فرزنــد اناث متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی/ متوفیه 
نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف بهار

محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/03       تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/19

برابر رأی شــماره 139960326005000323 مورخ 1399/05/08 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
خانم فاطمه قدوسی به شماره شناسنامه 136 و به شماره ملی 3961781893- 
صادره از نهاوند فرزند محمدنبی در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
182/31 مترمربع قســمتی از پاک 5 فرعــی از 3871- اصلی بخش یک حوزه 
ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی ایمان 
سیف محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 669
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/03         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/19

برابر رأی شــماره 139960326005000324- مــورخ 1399/5/8 هیأت اول 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای محســن آورزمانی به شــماره شناســنامه 16 و به شــماره ملی 
3962442405- صادره از نهاوند فرزند حســن در ششــدانگ یک ساختمان به 
مســاحت 182/31 مترمربع تحت قســمتی از پاک 5 فرعی از 3871 - اصلی 
بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقــی ندارد خریداری از 
مالک رسمی ایمان سیف محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 670

با ما همراه باشید

4597 1399  شماره  3 شـــهريور  دوشنبه   

5
گرانی 2۰ درصدی لوازم تحریر 

در سال جاری
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشــــت افزار کشــــور 
گفــــت: تولیدکننــــدگان به امید بازگشــــت بــــازار به 
حالــــت قبــــل محصــــوالت خــــود را تولیــــد و ذخیره 
می کنند، چــــرا که نمی تواننــــد ســــرمایه اصلی خود، 
یعنی نیروی انسانی شــــان را هــــر روز کاهش دهند.
در زمینه مداد و دفتــــر ظرفیت صادرات وجود دارد، 
اما صادرات این محصول ممنوع است، چرا که مداد 
سال1397 در یک مقطع زمانی کوتاه مقدار جزئی ارز 
4200 تومانــــی دریافت کــــرد و واردات کاغذ هم قبال 
با ارز دولتی انجام می شــــد.اما با وجــــود اینکه هر دو 
مورد یاد شــــده دیگر ارز دولتــــی دریافت نمی کنند، 
همچنان مشــــمول ممنوعیت صادرات هســــتند.

امسال قیمت لوازم تحریر به طور متوسط 20 درصد 
گران شده است.

مبلغ تراکنش های خرید اینترنتی 
299 درصد افزایش یافت

مبلــــغ تراکنش هــــای خریــــد بــــا موبایــــل و از طریق 
اینترنت )خرید برخط( در چهار ماهه نخســــت 1399 
به 285 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 299 درصد رشد را نشان می دهد.

الیحه اصالح سهمیه های کنکور 
دوباره به مجلس ارائه می شود

منصور غالمی، وزیر علوم گفت: با توجه به اســــتقرار 
مجلس جدیــــد، الیحه پیشــــنهادی دولــــت درباره 
اصالح ســــهمیه های کنکور دوباره بــــه مجلس ارائه 
می شود. تنها موضوعی که در حوزه وزارت علوم قرار 
داشت، مصوبه تســــهیالت فرزندان اعضای هیأت 
علمــــی بود کــــه آن نیز بر مبنــــای یکــــی از مصوبات 
شــــورای عالی انقالب فرهنگی و برای انتقال اعضای 
فرزنــــدان اعضای هیــــأت علمی و تغییر رشــــته آنها 
در نظر گرفته شــــده بود. از امســــال تغییر رشته این 

تسهیالت منتفی شد.

دومین واکسن کرونای روسی 
در راه است

دومیــــن واکســــن کووید19 روســــیه در راه اســــت. 
آزمایــــش بالینی واکســــن در ماه ســــپتامبر تکمیل 
می شــــود و تاکنــــون عــــوارض جانبــــی در شــــرکت 
کنندگان مشاهده نشده اســــت.به گفته محققان 
روس این واکســــن در 2 دوز با فاصله 14 تا 21 روز به 
افراد تزریق می شود تا بدن آنان را نسبت به ویروس 
کرونا ایمن کند.روسیه امیدوار است این واکسن را 

تا ماه اکتبر ثبت و تولید آن را از ماه نوامبر آغاز کند.

همه اتباع خارجی مبتال به کرونا 
در ایران رایگان درمان می شوند

معــــاون مرکز مدیریــــت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــــت گفــــت: همــــه اتبــــاع خارجــــی مبتال به 
می شــــوند  و  شــــده  درمان  رایگان  ایران  در  ونا  کر
400 میلیــــارد تومان فقط برای  و تاکنــــون حداقل 
شایعاتی  اســــت.  شــــده  هزینه  مجاز  اتباع  درمان 
ونا  کر نشــــدن  درمان  درباره  مجازی  فضای  در  که 
اتباع خارجــــی در ایران مطرح شــــده، به هیچ وجه 

ندارد. صحت 

اخبار کوتاه

بی تدبیری دولت و مجلس در مسئله »جمعیت« 
چطور ایران را پیرترین کشور خاورمیانه خواهد کرد!

هگمتانه، گروه ایران و جهان: بر اساس پیش بینی های سازمان بهداشت جهانی ایران تا سال 2050 
ســــالمندترین کشور خاورمیانه و یکی از پیرترین کشــــورهای جهان خواهد بود اما جامعه را فقط گذر 
زمان پیر نمی کنــــد، بی تدبیری دولت ها و ادوار مجلس نیز در کهنســــالی و ناباروری جمعیت نقش 
بســــزایی دارند! طبق آخرین پیش بینی سازمان بهداشــــت جهانی از وضعیت جمعیتی کشورهای 
جهان تا سال 2050، کشور ایران به سالخورده ترین کشور خاورمیانه تبدیل خواهد شد؛ بر اساس این 

پیش بینی ایران از آمریکا و روسیه نیز سالمندتر خواهد بود!
این در حالی اســــت که جامعه را فقط گذر زمان پیر نمی کند! دولت ها و ادوار مختلف مجلس شورای 
اسالمی که در توانمندســــازی جوانان و خانواده ها و غنی سازی آنها، برنامه و تدبیری ندارند و کمترین 

امیدی باقی نمی گذارند نیز در کهنسالی و ناباروری جامعه نقش باالیی دارند!
پیش بینی ســــازمان بهداشت جهانی همچنین مورد تأیید پژوهشــــگران جمعیتی داخلی است؛ بر 
اســــاس نتیجه تحقیقات و آمارها، کشورمان از ســــال 1385 در دوره پنجره یا »فرصت جمعیتی« قرار 

گرفته است؛ »پنجره جمعیتی« به معنای وجود بیشترین جمعیت جوان یک کشور است.
 40ساله است که نزدیک به 20 سال از آن در سکوت، کم عملی 

ً
این دوره برای کشور ما یک دوره حدودا

و عدم حمایت از خانواده ها برای فرزندآوری سپری شده است؛ باید در این سال های باقیمانده در این 
زمینه، جهش فوق العاده ای صورت گیرد تا بتوانیم در 20 ســــال باقی مانده از فرصت پنجره جمعیتی، 
آینده کشــــورمان را نجات دهیم. جالب این اســــت که جمعیت آماده به ازدواج کشــــور طی 6 ســــال 
گذشــــته ثابت بوده و تغییری نکرده و تنها تعداد ازدواج ها کاهش پیدا کرده اســــت! از طرفی با رشد 
فزاینده طالق مواجه بوده ایم؛ این مسئله بسیار خطرناک است و الزم است به سرعت در دستور کار 
رسیدگی مجلس و دولت قرار بگیرد؛ دولت و مجلس باید موانع موجود بر سر راه ازدواج و فرزندآوری 
را رفع کنند و تا دیر نشده است برای سرمایه گذاری در نیروی انسانی جامعه و اطمینان بخشی عملی 

به خانواده ها آستین ها را باال بزنند.

هگمتانه، گروه ایران و جهان: حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: 
اهمیت سال آخر دولت این اســــت که بعضی کارهای اساسی را 
که در دولت شــــما جواب ممکن است ندهد اما برای دولت بعد 
به یادگار بگذارید. بگذارید با نام نیک، از شــــما یاد بشــــود؛ اصالح 
ســــاختار بودجه، اصالح نظام بانکی، اصالح نظام مالیاتی، یا اصالح 

قانون اجرای سیاست های اصل 44 کارهای ماندگار است.
حضرت آیــــت اهلل خامنه ای رهبــــر معظم انقالب اســــالمی صبح 
دیروز )یکشنبه( به مناســــبت هفته دولت در ارتباط تصویری با 
رئیس جمهور و اعضای دولت، سال آخر فعالیت دولت یازدهم 
را فرصتــــی خوب بــــرای افزایش خدمــــات در حوزه هــــای مختلف 
خواندند و با بیان نکاتی درباره مســــائل مهم اقتصادی همچون 
تولید، ســــرمایه گذاری، ارزش پول ملی و نیز فضای مجازی تأکید 
کردند: باید با جدیت کامل موانع تولید را رفع و برای حل مشکالت 

همت بیشتر گماشت.
رهبر انقالب اسالمی حادثه عاشورا را قله جهاد، فداکاری و شهادت 
نامیدند و با اشاره به مصادف شدن هفته دولت با دهه اول محرم 
افزودند: مبنای هفته دولت نیز جهاد و شــــهادت اســــت چرا که 
، سختکوشــــی و تالش در  رجایــــی و باهنــــر با مجاهدت مســــتمر
هنگام هجوم و محاصره مشــــکالت، خــــودداری کامل از پیگیری 
منافع شخصی و پرهیز از چهره سازی برای جذب نظر مردم، خود را 

شایسته پاداش بزرگ الهی یعنی شهادت ساختند.
ایشان با اشاره به خبرهای بزرگ و مهمی که رئیس جمهور و اعضاء 
دولــــت در گزارش های خــــود اعالم کردند افزودنــــد: هفته دولت 
فرصت مناسبی برای تبیین و اطالع رسانی خدمات اعضای دولت 
و نقد نقاط قوت و ضعف اســــت که دولت بایــــد بیش و پیش از 

دیگران به نقد درونی بپردازد.
حضــــرت آیــــت ا... خامنــــه ای بــــه دولتمــــردان توصیه کردنــــد: در 
گزارش هایی جامع و صادقانه، آنچه توانســــتید و آنچه قرار بود اما 
نتوانستید برای مردم بیان کنید که مردم از این گونه گزارش های 

صادقانه، خرسند و امیدوار می شوند.
رهبر انقالب ســــال آخر فعالیت دولت را فرصتــــی قابل توجه و از 
جهات مختلف بسیار مهم برشمردند و گفتند: هرچه می توانید از 

فرصت آخر برای خدمت به مردم و کشور استفاده کنید.
حضرت آیت ا... خامنه ای در همین زمینه با اشاره به مشکل جدی 
مســــکن در کشــــور گفتند: دولت قول ســــاخت 600 هزار واحد 
مسکونی در آخرین سال فعالیت را داده است که تحقق این قول 

می تواند در زمینه حل مشکل مسکن مؤثر باشد.
ایشــــان افزودند: تــــالش کنید در یک ســــال باقیمانــــده کارهای 
اساســــی و بزرگی برای دولت بعــــد به یادگار بگذاریــــد که »اصالح 
ســــاختار بودجــــه، نظــــام بانکی و نظــــام مالیاتــــی« جــــزو اینگونه 

کارهاست.
»پیگیری و تالش جــــدی برای اجرای قول هایی که داده شــــده« از 
جمله طرح های هفتگی وزارت نیرو، سیاســــت پاالیشــــگاه سازی 
برای جلوگیری از صــــدور نفت خام، تقویت شــــرکت های دانش 
بنیان، ادامه کارهای خوب علمی و بهداشتی و درمانی که در مقابله 
با کرونا انجام شده و افزایش تولید از دیگر توصیه های مؤکد رهبر 
انقالب به دولت برای سال آخر فعالیت بود. سالی که به هیچ وجه 

نباید دولت به صورت وقت اضافه به آن نگاه کند.
بخش دوم ســــخنان رهبر انقالب اســــالمی در ارتباط تصویری با 

هیأت دولت به مسائل اقتصادی اختصاص داشت.
ایشــــان بار دیگر تولید را مادر و کلید اصلی حل مشــــکالتی نظیر 
»اشــــتغال، معیشــــت، تورم و کاهش ارزش پول ملی« خواندند 
و تأکیــــد کردند: باید هرچه می توانیــــد در این زمینه ها کار و تالش 

کنید.
رهبر انقالب رفع موانع تولید را از وظایف اساسی دولت برشمردند 
و گفتند: البته رفع برخی موانع از جمله تحریم یا ندادن پول فروش 
نفت ایران، تحت اختیار دولت نیست اما بسیاری از موانع درونی 

است و باید با جدیت آنها را رفع کرد.
ایشان »واردات بی رویه« را که باعث شکایت مکرر تولیدکنندگان 
و حتی ورشکســــتگی برخی از آنها شــــده است بســــیار خطرناک 

خواندند و افزودند: واردات تجملی نیز از جمله موانعی اســــت که 
دولت باید آن ها را از سر راه تولید حذف کند.

حضرت آیت ا... خامنه ای »جلوگیری از قاچاق« را با همکاری قوای 
مجریه، قضاییه و نیروهای مسلح، تسهیل کننده تولید دانستند 
و گفتند: استفاده از ظرفیت نهضت قطعه سازی که به خصوص 
در نیروهای مسلح ایجاد شده است، می تواند بخش قابل توجهی 
از نیازهای تولیدکنندگان را تأمین کند به ویژه اینکه متخصصان 
داخلی توانســــته اند قطعات بســــیار ظریف و پیچیده را نیز تولید 

کنند.
رهبر انقالب »رفع ناهماهنگی ها در ســــطوح پایین دستی« را برای 
افزایش و جهش تولید، مهم برشمردند و گفتند: در گزارش های 
خبری تلویزیون، برخی تولیدکنندگان از ناهماهنگی های عجیب 
و غریب در گرفتــــن مواد اولیه مورد نیاز گلــــه می کنند که اگر وزیر 
مربوط به محض دیدن این گزارش ها پیگیری کند، بسیاری از این 

مشکالت ظرف مدت کوتاهی قابل حل است.
»رفع پیچ و خم های عجیب اداری در دادن مجوز تولید« و نیز »حل 
مشکل تسهیالت بانکی« دو توصیه آخر رهبر انقالب به اعضای 

دولت در بحث مهم رفع موانع تولید بود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان درباره مسائل اقتصاد 
، به موضوع »خام فروشی و صادرات فله ای مواد خام« اشاره  کشور
کردند و گفتند: خام فروشی در سنگ های معدنی قیمتی و فرآوری 
آنها در خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت، فروش 
، فرآوری نشدن زعفران جنوب خراسان و خرمای  خاک جزیره هرمز
مناطق گرمسیری از جمله مواردی است که نشان می دهد باید در 

این زمینه کار جدی صورت گیرد.
ایشــــان افزودنــــد: چندی پیــــش، پیشــــنهادی برای تشــــکیل 
کارگروهی از جانب رؤســــای ســــه قوه جهت شناسایی و برطرف 
کردن موانع تولید مطرح کردم و با استقبال سه قوه هم مواجه شد 

که باید هر چه زودتر تشکیل شود و کار خود را با جدیت آغاز کند.
رهبــــر انقالب اســــالمی یکــــی دیگــــر از موضوعات بســــیار مهم 
اقتصادی را مســــئله »سرمایه گذاری« برشــــمردند و تأکید کردند: 
، سرمایه گذاری در کشور دچار اختالل  متأسفانه در سال های اخیر
شــــده و در این زمینه عقب هســــتیم که برای بر طرف کردن این 
مشکل، ابتدا باید سرمایه گذاری های کالنی که در کشور رها شده 
و یا ُکند پیش می روند، احیا شوند و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری 

بالتکلیف نماند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر لزوم تشــــویق سرمایه گذاران 

بخش خصوصــــی، خاطرنشــــان کردند: بخش خصوصــــی دارای 
امکانات فراوان و نقدینگی الزم است و باید از طریق برطرف کردن 
مشکالت مالیاتی و مجوزها و همچنین تسهیالت بانکی، بخش 

خصوصی را به سرمایه گذاری ترغیب کرد.
ایشان با اشــــاره به اهمیت موضوع »هدایت نقدینگی به سمت 
تولید« گفتند: در ســــال 97 و در دیدار با هیأت دولت پیشــــنهاد 
تشکیل یک هیأت متخصص شبانه روزی برای یافتن روش های 
هدایت نقدینگی به ســــمت تولید مطرح شــــد که اگر این هیأت 

تشکیل نشده است، باید هرچه زودتر شکل بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی »تقویت ارزش پول ملی« را موضوعی بسیار 
مهم و در ارتباط مستقیم با تولید و تقویت بینه اقتصادی کشور 
و بهبود معیشــــت مردم دانســــتند و افزودند: در کنــــار اقدامات 
بلندمدت بــــرای تقویت ارزش پــــول ملی، برخــــی اقدامات کوتاه 
مدت نیز ضروری اســــت که از جمله آنها برخورد جدی با اقدامات 

بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش ارزش پول ملی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اعالم دولت مبنی بر بازگردانده 
نشدن 27 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات گفتند: ممکن است 
بخشــــی از این ارزها به دالیل منطقی هنوز بازگردانده نشده اما با 
موارد سودجویانه همچون واردات کاالهای لوکس یا خرید ملک 

در خارج از کشور باید برخورد شود.
ایشان بر لزوم هماهنگی دســــتگاه های اجرایی برای تصمیمات 
اقتصادی تأکید کردند و با اشاره به تصمیم های نسنجیده برخی 
دســــتگاه ها، افزودند: البتــــه بانک مرکزی فعالیت هــــای خوبی را 
آغاز کرده است و همه دستگاه ها باید به آن کمک کنند تا بتواند 

اقدامات خود را به سرانجام برساند.
رهبر انقالب اسالمی یکی از موارد ضروری برای برطرف کردن موانع 
و ایجاد اصالحات ســــاختاری را »راه اندازی سامانه های اطالعاتی و 
اتصال این ســــامانه ها« به یکدیگر برشمردند و با یک تذکر مهم، 

سخنان خود را درباره مسائل اقتصادی کشور به پایان رساندند.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید 
به تحوالت خارجی پیوند بخورد زیرا این یک خطای راهبردی است.
 ، ایشــــان تأکید کردنــــد: نبایــــد برنامه ریزی اقتصادی برای کشــــور
معطل لغو تحریم ها یا نتیجه انتخابات فالن کشور شود. باید بنا 
را بر این گذاشت که تحریم ها به عنوان مثال تا ده سال دیگر ادامه 
دارد، بنابراین باید بر ظرفیت ها و امکانات داخلی تمرکز کرد، البته 
ممکن اســــت آنها تصمیمات خوب بگیرند کــــه در آن صورت از 
آن استفاده می کنیم اما مسائل اقتصادی کشور نباید موکول به 

تحوالت خارجی شوند.
رهبــــر انقالب اســــالمی در بخش دیگری از سخنانشــــان، موضوع 
فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: ما هم اهمیت فضای 
مجازی را و اینکه بخشــــی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما 
بحــــث ما در مورد فضای مجازی این اســــت که ایــــن عرصه از خارج 

مدیریت و هدایت می شود و ما نمی توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.
حضــــرت آیت ا... خامنــــه ای با تأکید بر اینکه عوامل مســــلط بین 
المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: تأکید 
مکرر بر شــــبکه ملی اطالعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی 
فضای مجازی و شــــرکت رؤسای ســــه قوه در آن به همین علت 

است اما متأسفانه اهتمام الزم به این موضوع نمی شود.
ایشــــان گفتند: شــــبکه ملی اطالعات اجزایی دارد که ایــــن اجزا از 

زمان بندی ها عقب هستند.
رهبــــر انقــــالب اســــالمی در ادامه خطاب بــــه همه مســــؤوالن و 
دست اندرکاران کشــــور یک توصیه مهم کردند: خدمت در نظام 
اســــالمی دارای ارزش مضاعف اســــت که باید قدردان آن باشید 
چرا که خدمت در جمهوری اســــالمی کمک بــــه رونمایی از الگوی 
اسالم برای جامعه سازی و مدیریت جامعه است، بنابراین اهمیت 

مضاعف دارد.
حضــــرت آیــــت ا... خامنه ای با اشــــاره به ناکامــــی مکاتب مختلف 
 
ً
بشــــری بــــرای اداره جامعه، از آمریــــکا به عنوان یک الگــــوی واقعا
شکســــت خورده یاد کردند و گفتنــــد: ارزش های بشــــری مانند 
ســــالمت، عدالت و امنیت از همه جا بیشــــتر در آمریکا لگدمال 
می شود، فاصله طبقاتی در آنجا وحشتناک است، تعداد و نسبت 
گرســــنگان و بی خانمان ها در آمریکا از کشــــورهای متعارف دنیا 
بیشتر اســــت، طبق اعالم صریح رقبا در کارزارهای انتخاباتی، یکی 
از هر پنج کودک آمریکایی، گرسنه است ضمن اینکه ناامنی و آمار 

جنایت در آمریکا بسیار باالست.
ایشــــان افزودند: عالوه بر این مشکالت داخلی و مدیریتی، قتل، 
جنگ افــــروزی و ایجاد ناامنی جزو کارهای رایــــِج امروز آمریکایی ها 
در سوریه، فلسطین و یمن و قباًل در عراق، افغانستان و مناطقی 

مثل ویتنام و هیروشیما است.
رهبر انقالب اسالمی حضور افرادی در رأس آمریکا را که مایه تحقیر 
آن کشور هســــتند، نشانه دیگری از شکســــت الگوهای بشری 
و آرمانشــــهر رو به انحطاط غرب زده ها برشمردند و گفتند: الگوی 
مستقل اسالم برای نظام سازی و جامعه سازی بر سه پایه »ایمان، 
علم و عدل« استوار اســــت البته ما در هر سه عرصه عقبیم اما در 
جمهوری اسالمی شــــعارها و جهت گیری ها بر این اساس بوده و 
 ، الگوهای انســــانی آن نیز شهدایی مانند بهشتی، مطهری، باهنر

رجایی و سلیمانی هستند.
حضــــرت آیت ا... خامنــــه ای خطاب به مســــؤوالن تأکیــــد کردند: 
عملکرد شما می تواند این الگوی برجسته را در چشم مردم جهان 
تبلیغ کند و علت دشمنی و ترس مستکبران از جمهوری اسالمی 

همین مسئله است.
رهبر انقالب اســــالمی در بخش پایانی سخنانشــــان با اشــــاره به 
فرازی از ســــخنان امیرالمؤمنین علی علیه السالم مبنی بر اینکه 
اگر مؤمنان دســــت از یاری یکدیگر بردارند شکســــت می خورند، 
افزودند: این درســــی برای بشــــریت و همه مؤمنان است و امروز 
نیز که دشمن به طور دائم در حال طراحی است، در مقابل آن باید 

نقشه و برنامه داشت.
ایشان همچنین با تشکر از رعایت اصول بهداشتی در مجالس 

، بر گسترش کامل و استمرار رعایت  توصیه های  عزاداری تا به امروز
 از عوامل یاریگر مردم در مقابله با 

ً
ستاد ملی کرونا تأکید و مجددا

ویروس خطرناک کرونا تشکر کردند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، رئیس جمهور و 4 نفر از اعضای 

کابینه به بیان گزارشی از اقدامات و برنامه های دولت پرداختند.
آقای روحانی در گزارش خود گفت: ســــقوط قیمت نفت در سال 
93 و تحمیــــل تحریم های اقتصادی در ســــال 97 در کنار شــــیوع 
ویروس کرونا در شش ماه گذشــــته، سه تکانه شدید اقتصادی 
بود که دولت توانست با اتکاء به سیاست های اقتصاد مقاومتی، 

آنها را مدیریت کند.
رئیس جمهور بــــا بیان آماری از میزان کاهش رشــــد اقتصادی در 
 
ً
کشور های پیشرفته به سبب شیوع کرونا، وضعیت ایران را نسبتا
قابــــل قبول خواند و افــــزود: اجرای طرح تحول ســــالمت، جهش 
در زیرســــاخت های ارتباطاتــــی و دولت الکترونیــــک و همچنین 
پیشرفت بزرگ در زمینه توسعه شــــرکت های دانش بنیان، سه 
اقدام پیشــــگیرانه دولت در ســــال های اخیر بود که باعث حفظ 

آمادگی کشور در برابر کرونا شد.
آقای روحانی گفت: در صنایع مهم نظیر پتروشیمی، از 56 میلیون 
تن به 100میلیون تن و در زنجیره فوالد به 2 برابر میزان قبل افزایش 
تولید داشــــته ایم ضمن اینکه در دولت هــــای یازدهم و دوازدهم 

ساالنه به طور متوسط 700هزار شغل ایجاد شده است.
رئیس جمهور با اشــــاره به اقدامات دولت در زمینه گازرســــانی و 
آب شرب روستایی گفت: حقوق کارمندان حدود 6 برابر و حقوق 
فرهنگیان حدود 5 برابر نسبت به ابتدای دولت یازدهم افزایش 

یافته است.
افزایش مستمری بازنشســــتگان، اعطای وام به کسب و کارهای 
آســــیب دیده، یارانه کرونایی و اعطای وام ودیعه مســــکن از دیگر 

اقدامات دولت در گزارش آقای روحانی بود.
رئیس جمهور لغو شــــش قطعنامه ســــازمان ملل علیه کشور و 
خروج از PMD، و افزایش برداشــــت چشمگیر از میادین مشترک 
نفت و گاز با همسایگان را از جمله اقدامات دولت برای استیفای 

حقوق ملت نامید.
همچنین زنگنه وزیر نفت در گزارشی، صنعت گاز و پتروشیمی را 
محصول جمهوری اسالمی خواند و گفت: 94 درصد کشور امروز 
تحت پوشش گاز قرار دارد و در بخش پتروشیمی ارزش تولیدات 
از 11 میلیارد دالر در سال 91 به 25 میلیارد دالر در سال 1400 خواهد 

رسید.
زنگنه با اشاره به افزایش 4 برابری مجموع صادرات فرآورده های نفتی 
از ســــال 91 تا ســــال 98، افزود: تا اواخر ســــال 1401 گاز همراه نفت در 

مشعل ها به صورت کامل وارد چرخه فرآوری خواهد شد.
در ادامه اردکانیان وزیر نیرو گزارشی از افزایش تولید برق و کاهش 
تلفات شبکه توزیع بیان کرد و افزود: در بخش آب، 43 سد بزرگ 

مخزنی از اعتبارات دولتی ساخته شد.
همچنین نمکی وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی در 
گزارش خود، تحول ســــاختاری در ارائه خدمات نظام ســــالمت 
پــــس از کرونــــا را از جمله نقــــاط مهــــم عملکرد ایــــن وزارتخانه 
برشــــمرد و افــــزود: در جریــــان کرونــــا هیــــچ بیماری پشــــت در 

بیمارستان ها سرگردان نماند.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از اقدامات این 
ســــازمان برای تخصیص بودجه فعالیت های عمرانی و پرداخت 

مطالبات و معوقات بازنشستگان و ایثارگران بیان کرد.ر

ایران و جهان

رهبر انقالب در دیدار تصویری با رئیس جمهور و اعضای دولت:

اقتصاد کشور را معطل تحوالت خارجی نکنید
نباید برنامه ریزی اقتصادی معطل نتیجه انتخابات فالن کشور شود                   امسال، آخرین فرصت کار کردن دولت برای ملت است

با مردم مستقیم حرف بزنید

ارزش پول ملی.  ایجاد  کاهش تورم، برای     مسئله  »تولید« کلید اصلی است برای اشتغال، برای معیشت، برای 
 مادر همه  اینها است. هرچه می توانیم در مورد تولید بایستی کار کنیم

ً
تولید واقعا

   »موانع تولید« را برطرف کنید. بسیاری از این موانع در درون کشور است مانند: مسئله  واردات بی رویه، مشکالت 
قطعات، ناهماهنگی ها در بخش های پایین دستی و مسئله مجوزها

آن  به  نیازی  هیچ  یعنی  است  تجملی  واردات  واردات،  این  گاهی  است.  مهمی  و  خطرناک  چیز  بی رویه  واردات     
ع گوشی لوکس آمریکایی در سال 9۸ حدود نیم میلیارد دالر مصرف شده.  نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نو

البته بخش خصوصی این کار را می کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد
   در بخش های نیروهای مسلح، وزارت دفاع نهضت قطعه سازی راه افتاده؛ مراجعه کنید به آنها، برایتان قطعه را 

بسازند و می توانند.
ج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت،  آنها در خار    خام فروشی در سنگ های معدنی قیمتی و فرآوری 
، فرآوری نشدن زعفران جنوب خراسان و خرمای مناطق گرمسیری از جمله مواردی است  فروش خاک جزیره هرمز

که نشان می دهد باید در این زمینه کار جدی صورت گیرد
، در کشور     مسئله »سرمایه گذاری« یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصادی است که متأسفانه در سال های اخیر
دچار اختالل شده و در این زمینه عقب هستیم. برای بر طرف کردن این مشکل، ابتدا باید سرمایه گذاری های کالنی 

ح بزرگ سرمایه گذاری بالتکلیف نماند که در کشور رها شده، احیا شوند و هیچ طر
سالمت،  مانند  بشری  ارزش های  است.  جامعه  اداره  برای  بشری  مکاتب  از  شکست خورده  الگوی  یک  آمریکا     
آنجا وحشتناک است، تعداد و  آمریکا لگدمال می شود، فاصله طبقاتی در  از همه جا بیشتر در  عدالت و امنیت 

نسبت گرسنگان و بی خانمان ها در آمریکا از کشورهای متعارف دنیا بیشتر است
آن کشور است و این نشانه دیگری از شکست الگوهای  آمریکا هستند مایه تحقیر     حضور افرادی که در رأس 

بشری و آرمانشهر رو به انحطاط غرب زده هاست.
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کتاب دوم »قانون« ابن سینا 

منتشر می شود

مدیــــر روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد علمی و 
فرهنگی بوعلی سینا با بیان اینکه میراث ابن سینا 
یــــک ظرفیت مهم بــــرای همدان اســــت، اعالم کرد: 
کتاب دوم قانون ابن سینا در ماه های آینده منتشر 

می شود.
تــــوکل دارائــــی بیــــان کــــرد: میــــراث ابــــن ســــینا در 
زمینه های پزشــــکی و فلســــفی یــــک ظرفیت مهم 
برای همدان محســــوب می شــــود. بوعلی سینا یک 
فرد زنده محسوب می شــــود چراکه آثار او در سراسر 
جهان خوانش و دیده می شود و مورد بحث و حتی 

نقد قرار می گیرد.

ثبت روزانه بیش از 1۰ گزارش 
درباره تخلفات بهداشتی در 

سامانه سجام همدان
همــــدان  دادگســــتری  اداره کل  قضائــــی  معــــاون 
گفت: روزانه بیش از 10 گــــزارش در رابطه با تخلفات 
بهداشتی به سامانه سجام گزارش می شود که پس 
از صحت ســــنجی، پیگیری های مربوطــــه درباره آنها 

صورت می گیرد.
عبــــاس نجفــــی پیــــش از ظهــــر دیــــروز در جلســــه 
پیشــــگیری از جرایم امنیت و بهداشــــت عمومی با 
تأکیــــد بر لزوم رعایــــت نکات بهداشــــتی در جامعه 
اظهار کرد: بهداشــــت و امنیت دو شــــاخصه اصلی 
توسعه  یافتگی در تمام کشورها است و می طلبد در 
این حوزه متولیان متناسب با وظایفی که دارند این 

مسأله را پیگیری کنند.

خبـــــر

واکنش رئیس هیأت فوتبال همدان به 
تخلفات بازی چوکا و شهرداری بندرعباس:

کمیته اخالق با متخلفان 
برخورد کند

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت فوتبال همدان 
گفــــت: کمیته اخــــالق ضمن بررســــی موشــــکافانه 
اتفاق های بازی چوکای تالش و شهرداری بندرعباس، 

با متخلفان برخورد قاطع کند.
عباس صوفی اظهار کرد: هم اکنون شاهد نقطه مهم 
مبارزه با اتفاق های ناپاک در فوتبال کشور هستیم و 
کمیته اخالق این فرصت را دارد که با برخورد قاطعانه 
با متخلفان بازی چوکا و شهرداری بندرعباس، ریشه 

این اتفاق های ناجوانمردانه را قطع کند.
وی بیــــان کرد: صحنه های گل بــــازی چوکای تالش و 
شــــهرداری بندرعباس برای هر بیننده حاوی ناپاکی 
برخی در فوتبال اســــت کــــه باید با این افــــراد برخورد 

قانونی صورت بگیرد.
صوفی خاطرنشــــان کــــرد: کمیته اخالق اگــــر برخورد 
قاطع و قانونی با تخلف های این بازی داشــــته باشــــد 
دیگر هیچ فردی به خود اجازه نمی دهد که این چنین 
فوتبال را آلوده کنــــد. وی افزود: در روزهای اخیر حتی 
بســــیاری از چهره های سرشــــناس فوتبال کشور که 
صحنه های گل را بازبینی کرده اند، به حرکات عجیب 

برخی بازیکنان اشاره کرده اند.
رئیــــس هیأت فوتبال همــــدان با بیــــان اینکه برخی 
بازیکنــــان از جمله دروازه بان شــــهرداری بندرعباس 
نیز در صفحه شــــخصی خــــود به کم کاری شــــماری از 
هــــم تیمی های خــــود در بازی مقابل چــــوکای تالش 
اشاره کرده است، گفت: اسناد این مطالب در فضای 
مجازی موجود است. وی یادآور شد: رسیدگی به این 
پرونده خواسته صدها دوستدار تیم پاس است چرا 
که معتقدیم حق پاس در هفتــــه پایانی به طور کامل 
پایمال شــــده و توجه نداشــــتن به این مهم چه بسا 

ترویج دهنده ناپاکی در فوتبال کشور خواهد بود.
صوفــــی با تأکیــــد براینکــــه پیگیری هــــای الزم مبنی 
بر اعتراض بــــه تخلف های دیدار چوکا و شــــهرداری 
بندرعبــــاس بــــه مســــووالن فدراســــیون در قالب 
مکاتبه هیأت فوتبال و باشگاه پاس صورت گرفته 
اســــت، گفت: رســــیدگی به این پرونده را تا حصول 
نتیجــــه دنبال می کنیم. تیم چــــوکای تالش با برتری 
در هفته پایانی لیگ 2 مقابل شــــهرداری بندرعباس 
به صورت مستقیم راهی لیگ یک شد. این پیروزی 
باعث شد تا پاس موفق به صعود مستقیم به لیگ 
یک نشود و حاال باید در پلی آف به مصاف تیم دوم 

جدول گروه یک برود.

خبـــــر

استان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: هم زمان بــــا اولین روز از 
دستگاه های  مدیران  و  همدان  اســــتاندار  دولت  هفته 
اجرایی بــــا حضور در گلزار شــــهدای همــــدان از یادمان 

کردند. رونمایی  استان  شهید  سرداران 
به گــــزارش هگمتانه، در نخســــتین روز از هفته دولت، 
اســــتاندار و جمعی از مدیران اســــتان با حضور در گلزار 

شهدا با آرمان های شــــهیدان تجدید میثاق کردند.
اســــتاندار همدان در این مراســــم ضمن گرامیداشــــت 
یــــاد و خاطــــره شــــهدای گرانقــــدر هشــــت ســــال دفاع 
مقدس اظهار کرد: دولــــت همواره خود را مدیون خون 
آرمان های  پایبند  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای 

می داند. اسالمی  جمهوری  نظام 

سید ســــعید شــــاهرخی بیان کرد: با وجود تحریم های 
ظالمانــــه کــــه بــــه نوعــــی جنــــگ اقتصــــادی اســــتکبار 
جهانــــی با مردم ایران محســــوب می شــــود، دولت در 
یرســــاختی را  گذشــــته طرح های عمرانی و ز ســــال های 

رساند. پایان  به 
از »یادمان ســــرداران  ونمایــــی  وی در ادامــــه ضمــــن ر
شهردار  از  قدردانی  و  تشــــکر  و  همدان«  استان  شهید 
یادمان  ایــــن  تهیه  خاطــــر  بــــه   شــــهرداری  مجموعــــه  و 
گفت: با توجه به اینکه اتاق همایش های اســــتانداری، 
ورت  ضر شــــده  گذاری  نام  همــــدان«  »شــــهدای  نام  به 
دارد این یادمان در تاالر جلســــات شهدای استانداری 

شود. نصب  نیز 

»اتاق شیشه ای« الزمه فسادزدایی در فوتبال
هگمتانه، گروه ورزش: فســــادزدایی از ورزش و آب بستن 
به النه مفســــدان فوتبالی، یک تکلیف غیر قابل چشــــم 
پوشــــی به شــــمار می رود. تکلیفی که یک برخورد قاطعانه 
و بدون اغمــــاض را می طلبد و بدون شــــک راهکار آن نیز 

رعایت اصل شفافیت در برخورد است.
وزارت ورزش گام در وادی ســــخت فساد زدایی از فوتبال 
گذاشــــته اســــت. وادی که در نگاه اول ظاهری آراســــته و 
دل فریــــب دارد اما در پهنه این وادی هســــتند کســــانی 
، کیســــه هایی  که زیر ایــــن پوشــــش زینتی و چشــــم نواز
نامرئی برای جمع آوری ســــیل نقدینگی این رشته ورزشی 

دوخته اند.
این افراد که در گام اول برای نشان ســــازی و معروفیت پا 
در ورزش فوتبال گذاشتند با یافتن راه دور زدن قانون در 
این ورزش، تنها به معروفیت بســــنده نمی کنند بلکه به 
دنبال آن هستند با تزریق پول و سوءاستفاده از ظرفیت 
این رشــــته بــــرای خود بنگاهــــی اقتصادی به نــــام فوتبال 

درست کنند.
انکار وجود آنان در فوتبال دیگر به مانند گذشــــته راحت 
نیســــت و در یک ماه گذشــــته نیز چند نمونــــه از آن ها به 
مقامات امنیتی و قضایی معرفی شدند. معرفی که نشان 

می دهــــد آنان مانند زالوهــــای اقتصادی بــــه بدنه فوتبال 
چســــبیده و کنــــدن آنــــان از بدنــــه یکــــی از پرطرفدارترین 

رشته های ورزشی سخت است.
بدون شک پا گذاشتن در حیاط خلوت مفسدان فوتبالی 
بدون هزینه نیســــت و ممکن است این افراد با استفاده 
از توان اقتصاد و رسانه ای خود با ابزار پیاده نظام هواداران 
اقدام به شــــورش علیه وزارت در فضــــای حقیقی و مجازی 
کننــــد همچنین اگر سیاســــت فســــاد زدایــــی از فوتبال 
به حیطه ســــرخ آبی ها برســــد ممکن اســــت وزارتخانه به 
جانــــب داری متهم شــــود در این شــــرایط اســــت شــــانتاژ 

رسانه ای نیز علیه وزارت خانه شکل خواهد گرفت.
اگر وزارت ورزش در فســــاد زدایی از فوتبال تنها نباشــــد و 
حمایت قــــوه قضائیه و نهادهای امنیتــــی را با خود همراه 
کند آن زمان امکان اجرای عدالت در این رشــــته پرطرفدار 
وجود دارد عدالتی کــــه رهبر انقالب برای مبارزه با فســــاد 
از آن به عنــــوان یک اصل یاد می کنند. در فرمان هشــــت 
ماده ای معظم له که سال 81 صادر شد آمده است» در امر 
مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و 
هیچ نهاد و دســــتگاهی نباید استثنا شود. با فساد در هر 

جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.«

فســــاد در فوتبال وجــــود دارد و این را هــــواداران تیم های 
مختلف همواره فریاد می زنند اما اینکه این هواداران انگ 
فســــاد به تیم را به خاطر طرفــــداری و تخریب جبهه مقابل 
انجــــام خواهنــــد داد حقیقتــــی انکارناپذیر اســــت. وزارت 
ورزش چگونــــه باید از تله شــــایعات خارج شــــده و فراتر از 
فریاد یــــک هوادار بــــدون توجه به منافع تیمــــی یا جایگاه 
برخی از افراد به فســــاد زدایی ورود کند؟ یکی از الزمه های 
مبارزه با فســــاد در ورزش رعایت اصل شفافیت در مبارزه 

است اصلی که باید بدون هیچ اغماضی صورت گیرد.
شــــفافیت در مبارزه بدون نگاه رنگی نسخه اصلی فساد 
زدایی است اگر این اصل از سوی بازرسان وزارت ورزش و 
نهادهــــای امنیتی مورد توجه قرار گیرد انگ جانب داری در 
فساد به هیچ بخشی نخواهد چسبید. بلکه اطالع رسانی 
دقیق از مبارزه با این معضل ورزشــــی و معرفی مفسدان 
فوتبالی به مردم اعتماد از دست رفته را به جامعه فوتبالی 
بازخواهد گرداند. اعتمادی کــــه تحت تأثیر برخی از اخبار و 

شایعات رسانه ای به وجود آمده است.
عملکــــرد وزارت ورزش در مبــــارزه بــــا فســــاد در چند ماه 
گذشته قابل تحســــین بوده عملکردی که با اطالع رسانی 
از دستگیری یکی از مدیران پرســــپولیس تهران شروع و 

این برخورد به بهترین شــــکل ممکن اطالع رســــانی شد. 
معاونان وزیر ورزش نیز پس از ایــــن برخورد وعده دادند 
که تمام کســــانی که به نحوی از منافــــع فوتبالی برای خود 
کیســــه ای دوختند به مردم معرفی خواهد شد. این شیوه 
از فســــادزدایی موجب خواهد شــــد تا جذابیت های این 
رشــــته ورزشــــی، به پرده ای برای پوشــــش دور زدن قانون 

برای آنان تبدیل نشود.
اصــــل شــــفافیت در ورزش اگــــر به عنــــوان یــــک راهبــــرد 

در دســــتور کار قــــرار گیرد بــــدون تردید دیگر بســــتر این 
کنندگان  رشــــته ورزشــــی جای امنی برای سوءاســــتفاده 
نیســــت بلکه به وادی تبدیل خواهد شد که هیچ مفسد 
اقتصادی در آن احســــاس امنیت نخواهد کرد. همچنین 
اگر شفافیت از سوی وزارت ورزش در سال های پیش رو 
ادامه داشته باشــــد نه تنها بستر اقتصادی ورزش فوتبال 
آســــیب نخواهد دید بلکه توســــعه ورزش پــــاک موجب 

جذب سرمایه بیشتر در این رشته خواهد شد.

در سرآغاز هفته دولت
رونمایی از یادمان

سرداران شهید همدان
قدردانی استاندار از شهردار  و شورا برای نصب یادمان سرداران شهید

قدردانی نماینده ولی فقیه در استان همدان از زحمات کارکنان دولت

مسؤوالن با نگاهی عدالت محور در خدمت مردم باشند
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان به مناسبت گرامیداشت هفته 

دولت پیامی صادر کرد.
به گزارش هگمتانه، در پیام آیت ا... حبیب اهلل شعبانی آمده است:

هفته دولت فرصتی مغتنم اســــت تا از خدمات ارزشــــمند مدیران، کارکنــــان و فعاالن بخش های 
مختلف دولت قدردانی شود و البته مردم نیز با دستاوردها و خدمات نظام اسالمی آشنا شوند.

از آغازین روزهای پیروزی انقالب اسالمی اســــتکبار جهانی به سرکردگی دولت ظالم امریکا با دروغ 
پراکنی و تبلیغات گسترده ســــعی بر القا ناکارآمدی و ناتوانی نظام اسالمی داشته تا توفیقات بزرگ 
نظــــام را ناچیز جلوه دهد و به ویژه در ســــال های اخیــــر با افزایش تحریم هــــای ظالمانه و غیرقانونی 
اقتصادی ســــعی در فشــــار به مردم و ناامیدی ایشــــان داشــــته است. مردم شــــریف ایران اسالمی 
به ســــبب پیمانی که با خدا و شــــهدا و امام)ره( بسته اند صبورانه مشــــکالت و کاستی ها را تحمل 
و البته ســــربلندانه مســــیر پیشــــرفت و عزتمندی ایران اســــالمی را طی نموده اند. لــــذا این روحیه 
بزرگوارانــــه مردم عزیز این تکلیف را بر تک تک دولت مــــردان در هر رتبه و مقامی واجب می کند که 

شبانه روزی و مســــتمر در خدمت مردم و حل مشکالت ایشان با 
نگاهی عدالت محور باشــــند. اینجانب ضمن گرامیداشــــت یاد و 
خاطره شــــهیدان رجایی و باهنر و تمامی شهدای دولت از زحمات 
خادمان مردم به ویژه استاندار محترم همدان و مجموعه مدیران 
و کارکنان دستگاه های اجرایی اســــتان قدردانی نموده از خداوند 
)عج(  متعال توفیق همگان را در ظــــل توجهات حضرت ولی عصر

تحت زعامت رهبری معظم انقالب مسألت دارم.

درخواست هیأت فوتبال همدان از کمیته اخالق
هگمتانه، گروه ورزش: هیأت فوتبال همدان با ارســــال نامه ای به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 

خواستار رسیدگی به اتفاق های بازی تیم های چوکای تالش و شهرداری بندرعباس شد.
در این نامه آمده اســــت: در راســــتای فوتبال پاک و بدون شــــائبه پیرو هفته پایانی گروه دوم لیگ 
دســــته دوم فوتبال کشــــور و حساســــیت باالی ایــــن رقابت ها شــــبهاتی در دیدار چــــوکا تالش و 

شهرداری بندرعباس رقم خورد.
ایــــن نامــــه می افزاید: در این دیدار سرنوشــــت ســــاز که می توانســــت تیم قهرمان گــــروه دوم این 

رقابت ها را مشــــخص کند در مجموعه بازی در نیمه اول و دوم اتفاقات شــــائبه برانگیزی رقم خورد 
کــــه نمونه آن گل دوم چوکا تالش در دقایق پایانی این دیدار توســــط جهانگیر عســــگری بود که با 
بی تفاوتی مدافعان و بازیکنان شهرداری بندرعباس رقم خورد در نتیجه لزوم ورود کمیته اخالق به 

صحنه های این دیدار حساس بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این نامه آمده است: متأســــفانه در هفته های پایانی مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال 
کشور شاهد ناپاکی هایی بودیم که باعث می شــــود حق استان های دیگر که فوتبال پاکی را ارائه 

می دهند ضایع شــــود. هیأت فوتبال اســــتان همدان از آن مقام مربوطه تقاضا می کند با جدیت 
در این زمینه ورود کند و با بازنگری فیلم دیدار چوکا تالش و شــــهرداری بندرعباس این شبهات 

را برطرف کند.
برتری چوکای تالش مقابل شــــهرداری بندرعبــــاس در بازی هفته پایانی لیگ دســــته دوم فوتبال 
کشور در گروه ب مانع از صعود مســــتقیم پاس همدان به لیگ یک شد. پاسی ها حاال باید در پلی 

آف لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور یابند تا تیم قهرمان راهی لیگ یک شود.

مدیرعامل باشگاه پاس:

کمیته اخالق به اتفاق های هفته پایانی لیگ 2 ورود کند
هگمتانــــه، گروه ورزش: مدیرعامل باشــــگاه پاس همدان 
گفت: اعضــــای کمیته اخالق بــــه اتفاق های هفتــــه پایانی 
لیگ دسته دوم فوتبال کشور ورود کنند چرا که معتقدیم 

جریان های مشکوک و غیراخالقی رقم خورده است.
امیر عظیمی روز یکشــــنبه اظهار کرد: در هفته پایانی لیگ 
2 در گروه ب شاهد یکســــری رفتارهای غیراخالقی بودیم 
که نتایج مســــابقات و سرنوشــــت صعــــود را تغییر داد و 
امیدوارم کمیتــــه اخالق به این وضعیت رســــیدگی الزم را 

داشته باشد.
وی بیــــان کــــرد: نتیجــــه بخش نبــــودن روند رســــیدگی و 
برخورد با ایــــن جریان های ناپاک در فوتبــــال باعث ترویج 
آن به خصوص در لیگ های پایین تر خواهد شــــد و خیلی 

از تیم ها از آن متضرر می شوند.
عظیمی اضافه کرد: برخی از افراد با شــــکل گیری این رویه 

ناپاک به دنبال سود مالی نامشــــروع هستند و فوتبال با 
وجود این دسته از افراد آلوده تر هم می شود.

مدیرعامل باشگاه پاس یادآور شد: کمیته اخالق می تواند 
با ورود به این مسائل و شناسایی عامالن ترویج ناپاکی در 

فوتبال، وجودشان را برای همیشه قلع و قمع کند.

مربی سازنده کشتی همدان:

شاگردانم ملی پوش نشوند، هیچ کاری نکرده ام!
هگمتانه، گروه ورزش: محمد حســــین ســــلطانی مربی 
سازنده ســــنین پایه در مدرسه کشــــتی همدان گفت: 
از ابتــــدای کرونا بــــه درخواســــت و رضایــــت خانواده ها 
شــــاگردان خودم را بــــا رعایت و آموزش مرتــــب و کامل 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی با انجام تمرینــــات هوازی و 
سایه در خیابان ها و پارک های سطح شهر در مرز آمادگی 
نگه داشــــتم و با خانواده های کشتی گیران جهت انجام 

کامل شیوه نامه های بهداشتی در ارتباط بودم.
هدف کشــــتی اســــتان همدان طالی المپیک اســــت و 
همه ما برای رسیدن به این هدف مهم موظفیم تالش 
خود را به کار ببندیم و مرتبا به شــــاگردان خودم یادآوری 
می کنــــم که اگر می خواهنــــد به این مهم برســــند باید از 

خیلی چیزهای زندگی بگذرند و به کشتی فکر کنند.
قهرمــــان اســــبق جــــام جهانی باکــــو در ادامــــه گفت: 

عقیده ام بر این اســــت که اگــــر در دوران مربی گری ام 
شــــاگردانم ملی پــــوش نشــــوند هیــــچ کاری نکرده ام 
و این نوید را به کشــــتی اســــتان همــــدان می دهم که 
آینده ای نه چندان دور در ســــنین پایــــه قطعا ملی  در 

داشت. خواهم  پوش 
آینده کشــــتی  ســــلطانی در پایــــان عنوان کــــرد: قطعا 
اســــتان همدان با حضــــور و برنامه ریــــزی دقیق دکتر 
یاری و مســــعود مصطفی جوکار و تالش همه عزیزان 
بسیار روشــــن خواهدبود و رسیدن به دهه طالیی 80 
کشــــتی همدان دور از دسترس نخواهد بود و از همه 
کشور درخواست دارم  مسؤوالن ورزشی و بهداشت 
به وضعیت کشــــتی رسیدگی کنند و مجوز از سرگیری 
تمرینات کشــــتی را با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

کنند. صادر 

ورزش

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

تست منفی کاذب کرونا در برخی بیماران دارای عالئم
بیماران دارای عالئم خفیف و مشکوک به کرونا باید تا 14 روز قرنطینه خانگی را رعایت کنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بهداشــــتی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا با تأکید بر اینکه انجام تســــت 
کرونا برای همه افراد ضروری نیست، تصریح کرد: در برخی 
از بیماران دارای عالمت، تســــت کرونا منفی کاذب است 
و همین امر ســــبب بی توجهی آن ها بــــه رعایت فاصله از 

دیگران و توصیه های بهداشتی می شود.
به گــــزارش هگمتانه، منوچهر کرمی اظهــــار کرد: با اجباری 
شدن ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی 
مردم همدان، شــــاهد کاهش آمار ابتال به کرونا در استان 

هستیم.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه کرونا نتیجه رفتار امروز ما دو 
هفته بعد نمایان می شــــود، تصریح کرد: بنابراین کاهش 
آماری که امروز شاهد آن هستیم مربوط به نوع رفتار مردم 

در هفته های گذشته است.
معاون بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا با 
بیان اینکه در حال حاضــــر مهم ترین دغدغه ما مربوط به 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 

در هیأت های مذهبی و عزاداری اســــت، گفت: بازرســــان 
بهداشتی، نمایندگان استانداری، نیروی انتظامی و اماکن 
بر نحوه برگزاری و رعایت دســــتورالعمل های بهداشتی در 

هیأت های عزاداری نظارت شدیدی اعمال می کنند.
کرمی بــــا تأکید بر اینکــــه برپایی ایســــتگاه های صلواتی و 
توزیع غذای نــــذری در همدان ممنوع اســــت، اظهار کرد: 
چند مــــورد ایســــتگاه بــــرای پخش صــــدا و نقاشــــی روی 

خودر وها با مجوز شهرداری برپا شده است.
وی با بیان اینکه هرگونه عادی انگاری شرایط و بی توجهی 

به توصیه های بهداشتی سبب بروز موج جدیدی از کرونا 
در اســــتان می شــــود، افزود: نحوه بازگشــــایی مدارس نیز 

وابسته به شرایط استان در هفته های آینده است.
معاون بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا با 
اشــــاره به اینکه تاکنون ســــه هزار و 507 بیمار کرونایی در 
استان شناسایی شده اســــت، گفت: تنها راه پیشگیری 
از ابتال به این ویروس استفاده از ماسک، شست و شوی 

مکرر دست ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.
کرمی با تأکید بر اینکه انجام تســــت کرونا برای همه افراد 
ضروری نیســــت، تصریح کــــرد: در برخی از بیمــــاران دارای 
عالمــــت، تســــت کرونا منفــــی کاذب اســــت و همین امر 
ســــبب بی توجهــــی آن ها به رعایــــت فاصلــــه از دیگران و 

توصیه های بهداشتی می شود.
به نقل از تســــنیم، وی با بیان اینکــــه بیماران دارای عالئم 
خفیف و مشــــکوک به کرونا باید تا 14 روز قرنطینه خانگی 
را رعایت کنند، افزود: انجام تســــت کرونا فقط با معاینه و 

تجویز پزشک محقق می شود.

هم زمان با هفته دولت

آغاز 6 پروژه بازآفرینی شهری
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: سرپرســــت معاونت 
مســــکن و ساختمان راه و شهرســــازی استان همدان 
از آغاز به کار شــــش پروژه بازآفرینی شــــهری در استان 
همدان با اعتبار 26 میلیارد و 900 میلیون ریال در هفته 

دولت خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، مجید صالحی امیــــر از آغاز به کار 
شــــش پــــروژه بازآفرینی شــــهری در اســــتان همدان با 
اعتبــــار 26 میلیارد و 900 میلیون ریــــال در هفته دولت 

خبر داد.
وی عنوان کرد: در شهرســــتان مالیر پروژه بهســــازی 
فاضــــالب در راســــتای افزایش کیفیت ســــطح زندگی 
اهالی محل و کمک به دســــتگاه های خدمات رســــان 
با اعتبار ســــه میلیــــارد و 500 میلیون ریــــال در مرحله 
انعقاد قرارداد با پیمانکار برای شروع عملیات اجرایی 

است.
پرســــت معاونــــت مســــکن و ســــاختمان راه و  سر
شهرستان  در  ود:  افز همدان  اســــتان  شهرســــازی 
اعتبار  بــــا  جوادیه  محلــــه  آســــفالت  وژه  پر نهاونــــد 

بهســــازی  به  کمــــک  برای  یــــال  ر میلیــــارد  هشــــت 
هدف  بــــا  ینــــی  بازآفر هــــدف  محــــالت  نوســــازی  و 
کار خواهد  آغــــاز به  کیفیت زندگی اهالی  افزایــــش 

. شد
به  شهرســــتان  ایــــن  در  همچنیــــن  داد:  ادامــــه  وی 
منظــــور ســــاماندهی مســــیل اصلــــی شــــهر از محل 
18 مبلــــغ پنــــج میلیــــارد و 400 میلیون ریال  تبصــــره 
به عنوان کمک به شــــهرداری پرداخت خواهد شــــد 
محل  ساکنان  ایمنی  افزایش  باعث  اســــت  امید  که 

شود.
صالحی یادآور شد: از دیگر پروژه های قابل کلنگ زنی 
در هفته دولت می توان به احیا، بهســــازی و نوســــازی 
محله مرکزی با اعتبار دو میلیــــارد و 500 میلیون ریال 
در شهرستان فامنین، احداث فضای تفریحی ورزشی 
با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال در شهرستان 
کبودرآهنگ و نوســــازی و بهســــازی محلــــه مرکزی با 
اعتبار پنــــج میلیارد ریال در شهرســــتان تویســــرکان 

اشاره کرد.
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ایران  آیین های عزاداری ماه محــــرم در مناطق مختلف 
تابع آداب و رسوم خاصی اســــت که از گذشته های دور 

تاکنون در هر منطقه به جای مانده است.
مردم همــــدان نیز از گذشــــته های دور ارادت خود را به 
خاندان اهــــل بیت)ع( ثابت کرده و بــــه نوعی پرچمدار 
یاران امام حســــین)ع( در مــــاه محرم و صفر هســــتند. 
مردم همدان ماننــــد تمامی مردم در ســــایر نقاط ایران 
بــــرای عــــزاداری داشــــته و در  آداب و رســــومی خــــاص 
دهه های محرم به ویژه در تاســــوعا و عاشورا و سومین 
روز شــــهادت امام حســــین)ع( به صورت ویژه ای به 

می نشینند. سوگ 
آیین ســــقایی یکی از همین رســــوم برجای مانده 
از ســــده های گذشــــته در دارالمؤمنین بوده و به 
دلیــــل زیبایــــی در حزن و اندوه ســــقاها، 
همدان ســــالیانه میزبان عشاق خاندان 
آیین  بنی هاشــــم برای حضور و شرکت در 

سقایی است.
در همدان عزاداری ها نظم و ترتیب خاصی داشــــته و 
عزاداران با جمع شــــدن در عباســــیه ها و حسینیه ها به 

عزاداری در ماه محر م می پرداختند.
در هیأت ســــقا های همــــدان مردان بــــا خلوص نیت و 
فروتنــــی لباس های ســــیاه و گل اندود بــــر تن کرده 
و در حالــــی کــــه پا برهنــــه هســــتند با خوانــــدن ذکر 

مصیبت خیابان های همدان را طی می کنند.
حــــاج رضا حجــــار از هیأت امنــــای عباســــیه جوالن در 
همــــدان به خبرنــــگار هگمتانــــه گفت: مریــــدان امام 
حســــین )ع( در روز هــــای تاســــوعا و عاشــــورا در بین 
عزاداران حرکت کرده و گالب و آب را به یاد لبان تشــــنه 
شهدای دشــــت کربال در بین عزاداران توزیع می کنند، 
بســــیاری از مردم برای گرفتن حاجت و یــــا ادای نذر هر 

سال به مراسم این سقا ها می آیند.
وی در ادامه تصریح کرد: ســــقایان از معدود دسته  های 
عزادار هســــتند که هنــــوز لباس آیینی بــــه تن می کنند 
که لباس ســــقایی در اصل 75 تکه بوده که با گذشت 
زمــــان قســــمت هایی از آن حذف شــــده و امروز رخت 

سقایی به شکل امروزی درآمده است.
وی لباس ســــقاها را پیراهن بلندی که تا زیر زانو می آید 
معرفی کرد که دســــت و پا گیر نبوده و کار برداشتن آب 

و حمل کردن َمشک به آسانی با آن انجام می شود.
حجار در ادامه خاطرنشــــان کرد: ســــقا ها در روز عاشورا 
ســــر و روی و ســــینه و دوش خود را از گلــــی که متبرک 
بــــه خاک کربــــال اســــت گل مــــال می  کنند کــــه پیش از 
پوشیدن رخت ســــقاها، در این هیأت شوری برپاست 
به طــــوری که افراد پیــــری که زودتر لباس پوشــــیده اند 
دیگران را یــــاری می دهند تا رخت را به آداب بپوشــــند، 

زیرا پوشیدن این رخت آدابی خاص دارد.
کید بر اینکه برای پوشــــیدن رخت عزا ابتدا باید  وی با تأ
وضــــو گرفت و بســــم اهلل گفــــت اعالم کرد: بــــا صلوات 
پیراهــــن را می پوشــــند، لچک می بندند و شــــال را چند 

دور بر گردن می پیچند.
هیــــات زینیبه همــــدان از جمله هیأت هایی اســــت که 
از ســــالیان گذشته هم زمان با ســــوگواری سید و ساالر 
احیــــای  راســــتای  در  شــــهدا 
همدان  در  ســــقایی  آیین 
تالش هــــای بســــیار کرده 

است.
هیــــأت  مســــؤول 

ینبیه  ز
همدان 
هم 

با اشاره به اینکه این هیأت آیین سقایی را برپا می دارد 
و پیرغالمان و جوانان این هیأت لباس ســــقایی بر تن 
می کنند گفت: ســــقا ها لباس مشــــکی بر تــــن کرده و 
شال مشــــکی را روی دوش خود می اندازند و سربندی 

را که نام آن لچک است بر سر می زنند.
علی اصغــــر افالکیان در ادامه تصریح کرد: ســــقا ها ذکر 
مخصوص خــــود را دارند و در ســــوگ حضــــرت عباس 
)ع( ذکر هــــای ویــــژه ای را می خوانند و ایــــن ذکر ها در 2 
بند بــــوده و به  صورت محــــزون از زبان ســــقا ها قرائت 

می شود.
وی با بیــــان اینکه هیأت زینبیه از ســــال 1310 فعالیت 
می کند گفــــت: عــــزاداری این هیأت از شــــب های اول 
محــــرم شــــروع می شــــود و هر شــــب بــــه بازدید ســــایر 

می پردازند. هیأت ها 
وی ادامه داد: در شب  های بعد نیز هیأت های دیگر به 
همان سبک ســــقایی به هیأت زینبیه می آیند و در کنار 

هم به سوگواری و عزاداری می پردازند.
وی با اشــــاره به اینکه جوانان با حضــــور خود در هیأت 
در برگزاری مراسم نقش بســــزایی دارند گفت: جوانان 
ادامه  دهنده راه گذشــــتگان هســــتند و برای حفظ این 

را  آیین می کوشــــند و مــــا خود 
نمی دانیم  جوانان  از  جدا 

پوش  ســــقا  جوانــــان  و 
سقای  علمدار  همدان 

کربال هستند. دشت 
ســــقایی  افالکیــــان 

آیین هــــای  از  را 
مانــــدگار  و  کهــــن 

دانست  همدان 
و خاطرنشــــان 

کرد: آیین ســــقایی ســــینه  به  ســــینه و نســــل به نسل 
منتقل  شــــده و نمونــــه کاملــــی از عزاداری برای ســــرور 
و ســــاالر شــــهیدان و ســــقای دشــــت کربــــال حضــــرت 

ابوالفضل )ع( است.
الزم به ذکر اســــت آیین سقایی نخســــتین بار در سال 
1277 در همدان توســــط مرحوم روح بخش پایه گذاری 
و پس از آن توســــط مرحوم سقا در عباســــیه جوالن تا 

کنون برجا مانده است.
اگرچه ایــــن بخش از فرهنــــگ همدان نیز تحــــت تأثیر 
فناوری و رســــوخ ســــایر فرهنگ هــــا در امــــان نمانده و 
در برخــــی از زمینه هــــا فقــــط تصویــــری از آن در اذهــــان 
پیرغالمــــان آن شــــهر باقی مانده و نســــل جدید خبری 
آن ندارنــــد امــــا در ســــال های اخیــــر گوشــــه هایی از  از 
این آداب و رســــوم و ســــنن به اجرا درآمده تا جوانان و 
آشــــنا شــــده و در ســــال های  نوجوانان با این فرهنگ 
نــــه چندان دور که کــــودکان و نوجوانان دیــــروز بانیان 
برگزاری این قبیل مراسم بوده اند در احیای این سنت 

تالش بسیاری کردند.

ت هیـــأ

زوایای حادثه عاشورا
همچنان جاری است
حسین صادقیان  �

بارها شنیده ایم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربال، 
 هر کسی به اندازه ظرفیت و توفیق خود در 

ً
ولی قطعا

اندیشه و رفتار به این جمله کلیدی و همواره ساری 
و جاری پرداخته اســــت واقعیتی اســــت که وقتی به 
خوبی درباره وقایع محرم و حادثه کربال تحقیق حتی 
نســــبی کرده و می اندیشیم بعید اســــت که به یک 
ارزیابی همه جانبه در مورد جریان حق و باطل در این 
مقطع که آیینه ای از تمامی ادوار و زمان های مختلف 
عالم از آدم تا آخرالزمان اســــت نرســــیم به طوری که 
گویا محرم و عاشــــورا محور حــــوادث تمامی عامل و 

شالوده ای از آن است.
زندگــــی بــــا وقایــــع محــــرم و عاشــــورا از مقوله هــــای 
جدایی ناپذیــــر با همــــه حــــوادث و پدیده های زمان 
ما کامــــاًل مأنــــوس اســــت و تعمیم اجــــزای فعل و 
انفعال یا کنش و واکنشــــی اردوگاه حسین بن علی 
علیه الســــالم و جبهه مقابلش به هیچ وجه بیگانه 
بــــا فضاهای موجود امروزی نیســــت از حرام و حالل 
گرفته تا شــــهید و جالد، کــــدام یک از مــــا می توانیم 
پدیــــده ای را برشــــماریم که به نوعی بــــا جریان حق و 
باطل مرتبط نباشــــد و این همان دو جریانی اســــت 
که در محرم و حوادث عاشورا رقم خورد به یاد آوردم 
که یکی از فرماندهان نظامــــی دوران نحس پهلوی 
به شــــهید حســــین شــــاه حســــینی فرمانده اسبق 
عملیات ســــپاه انصارالحسین)ع( همدان در همان 
دوران ستم شــــاهی گفته بود »شاه حسینی خالصه 
نفهمیدیم شما شاهی هســــتی یا حسینی؟ ایشان 
جــــواب داده بود که بــــه زودی خواهیــــم فهمید که 
شاهیم یا حســــینی«  آری، زمان های مختلف توأم با 
 چنین حکمی دارد، اندیشــــه و 

ً
وقایع متفاوت غالبا

 در 
ً
عمل ما یا حســــینی اســــت یا یزیدی چــــون حتما

قالب یکی از شاخص های حق یا باطل قرار می گیرد 
همان جبهه ای که سیدالشهدا)ع( و یارانش در یک 
ســــوی آن بودند و مخالفین و منفعلین در ســــوی 
دیگر آن، اگر برداشــــت و عمق بخشــــی ما از مراسم 
دهه های محرم و روز عاشورا این گونه باشد و چنین 
 توفیق پیــــدا کرده ایم از گــــذر زمان برای 

ً
شــــود حتما

آبادسازی دنیا و آخرت خود بهره مندتر شویم.
به یاد دارم چند سال پیش یکی از همراهان در زمان 
برگشــــت از مراســــم روز عاشــــورا گفت: »ایــــن هم از 
عاشورا که گذشت« دوستی فرمود عاشورا ظاهرش 
گذشت ولی رســــالتش باقی و به اعتباری آغاز شد و 
این همان نکته ای است که در تمام فعل و انفعاالت 
ما شاگردان مکتب حسینی نباید هیچ گاه از آن غافل 
شویم. وقتی این گونه جمالت را می شنوم به یاد این 
جمله گرانبهای حضــــرت امام خمینی)ره( می افتم که 
چه زیبــــا فرمودند: »نگویید انقالب بــــرای ما چه کرده 
است بگویید ما برای انقالب چه کرده ایم« با تبعیت 
از این جمله مــــا همواره به خصوص در ایام محرم باید 
بگوییم »ما برای جریان عاشورا و انقالب حسینی چه 
کرده ایم« البته پاســــخ این ســــؤال را نباید به سرعت 
به فعالیت های صوری آن هــــم در خصوص دیگران 
تعبیر کنیــــم بلکه قبل از هــــر اقدامی بایــــد به ایجاد 
پیشــــرفت تحول به ســــوی اهداف قیام حسینی در 
خود و خانواده خویش جویا شده و توأم یا سپس به 
ارزیابی اثر اندیشــــه ها و اعمال خویــــش را در دیگران 
ارزیابــــی کنیم کــــه اگر این گونه شــــویم به قــــول امام 
معصوم)ع( زینت ســــاالر شــــهیدان امام حسین)ع( 
شــــده ایم. باشــــد که همه با هم چنین اندیشــــیده و 

این گونه شویم. إن شاءا...

یادداشت ویژه محرم

: درخواست دادستان کل کشور از رئیس جمهور

ممنوعیت عزاداری در مساجد رفع شود
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: دادســــتان کل کشــــور از 
رئیس جمهور درخواست کرد ممنوعیت برگزاری مراسم 
عزاداری در مســــاجد و تکایا را که مورد تصویب ستاد ملی 

کرونا نیست  را رفع نماید.
آغاز ماه  به گــــزارش هگمتانه، تنهــــا چند روز مانده بــــه 
محرم و مراســــم عــــزاداری بــــه یکبــــاره خبــــری در برخی 
از ممنوعیت برگزاری  که حکایت  رسانه ها منتشر شــــد 
مراســــم عــــزاداری در مســــاجد و تکایــــا و بــــه طــــور کلی 

داشت. سرپوشیده  مکان های 

این خبر برای عزاداران و هیأت های مذهبی شــــوک بزرگی 
قلمداد می شــــد زیرا پیش از این گفته شــــده بود در تکایا 
و مســــاجد با ارتفاع باالی ســــقف برگزاری چنین مراسمی 

ایرادی ندارد.
حاال تنها با گذشــــت 3 روز از آغاز مــــاه محرم الحرام حجت 
االســــالم و المســــلمین منتظری دادســــتان کل کشور از 
رئیس جمهور درخواست کرده است از آنجا که ممنوعیت 
برگزاری مراســــم عزاداری در مساجد و تکایا توسط معاون 
وزیر بهداشــــت اعالم گردیده و جزء مصوبات ســــتاد ملی 

مقابله با کرونا نیست این ممنوعیت رفع گردد.
گفته اســــت با عنایت به اینکه  کشــــور  کل  دادســــتان 
و  تکایــــا  و  مســــاجد  در  مراســــم  برگــــزاری  ممنوعیــــت 
محیط های بســــته جزء مصوبات ستاد ملی کرونا نبوده 
و به صــــورت ناگهانــــی توســــط معاون وزیر بهداشــــت 
اعالم گردیــــده و انتقــــادات فراوانی را به همراه داشــــته 
اســــت؛ لذا مقرر فرمائید برگزاری مراســــم در مساجد و 
تکایــــا با رعایــــت همان دســــتورالعمل های بهداشــــتی 

شود. اعالم  مجاز  مصوب 

عزاداری خودرویی در تپه مصلی
هگمتانه، گروه خبر همدان: آئین عزاداری ســــید و ســــاالر 
شــــهیدان حضرت اباعبداهلل الحســــین علیه الســــالم با 
سبک خودرونشینی به پاس زحمات کادر درمان و احترام 
به شیوه نامه های بهداشتی با ابتکار سپاه ناحیه همدان 
و همکاری شــــهرداری کالنشــــهر همدان در تپه مصلی از 

اول محرم به مدت یازده شب در حال برگزاری است.
به گزارش هگمتانه، این مراســــم از ســــاعت 23لغایت24 
هرشــــب با حضــــور خودرونشــــینان همدانی، ســــخنرانی 
حجت االسالم سید حســــن فاضلیان و با مداحی مهدی 
روحی به پاسداشت شــــعائر عاشورایی و سوگواری محرم 

مبادرت دارد.
گفتنی است امسال به لحاظ انتشار ویروس کرونا و تأکیدات 
ستاد اســــتانی مدیریت کرونا، به خاطر رعایت هرچه بیشتر 
اصول بهداشتی، آیین و مراسم مختلف عزاداری اباعبداهلل 
الحســــین علیه الســــالم در محوطه ها و فضاهای شــــهری 

همدان توسط هیأت های حسینی برگزار می شود.

فرات  کاروان  سقایی  هیأت 
73 سال قدمت  با 

وان فرات در همــــدان با بیان اینکــــه این هیأت از  مســــؤول هیأت حســــینیه کار
73 سال قدمت دارد،  1326 تاکنون در حال فعالیت در همدان اســــت و  ســــال 

است. شــــده  مرحوم  هیأت  این  بنیانگذار  کرد:  عنوان 
و  حســــینیه  صورت  بــــه  فرات  وان  کار هیــــأت  اینکه  بــــه  اشــــاره  با  وکیلی  محمــــد 
1356 تأســــیس  ود: حســــینیه این هیأت از ســــال  عباســــیه فعالیت می کند، افز
آن در محــــرم، هیــــأت سقاپوشــــان را  شــــده اســــت و به گونــــه ای کــــه عباســــیه 
آیین  راه انــــدازی می کنــــد و هیــــأت ســــقایی با فرا رســــیدن ماه محــــرم با اجــــرای 
ســــقایی، پوشــــیدن لباس هــــای ســــقایی از شــــب اول محرم تا شــــب ســــوم در 
خیابان آمده و با شــــب گردی و با در دست داشتن لوازم ســــقایی، ذکر یاحسین 

وند. می ر راه  کوچه ها  در  ابوالفضل)ع(گویــــان  یا  و 
زنان  وان فــــرات کــــه از ســــینه زنان و زنجیر وی ادامــــه داد: هیــــأت حســــینیه کار
وز عاشورا به عزاداری می پردازند  تشــــکیل شده است در ماه محرم و به ویژه در ر
که انجام شــــده، عزاداری در  ونــــا و ابالغی  کر که امســــال به دلیل وجــــود بیماری 
محوطــــه حیاط حســــینیه برگزار می شــــود و در محیط باز انجام می شــــود که البته 

مجلس زنان امســــال کنسل است.
ایــــن هیــــأت نه تنهــــا در ماه محــــرم بلکــــه در تمام طول ســــال و  گفت:  وکیلــــی 
آذین بنــــدی دارد و در  مناســــبت های مذهبــــی مراســــم تولد ائمه)ع(، جشــــن و 
وز  شــــهادت ها نیز مراســــم خاص خود را دارد و عالوه بر این پخش نذورات در ر

است. هیأت  این  فعالیت های  جمله  از  ســــوم  وز  ر و  عاشورا 
وکیلــــی بــــه برگــــزاری دعای ندبــــه صبح هــــای جمعه اشــــاره و بیان کــــرد: از دیگر 
5 هزار غذا  فعالیت هــــای هیأت پخش نــــذری و کمک بین نیازمندان اســــت که 
در ماه رمضان پخش شــــد و اگرچــــه محله این هیأت خود جزء اقشــــار ضعیف و 
یع نــــذورات و کمک به  کم درآمدهســــتند، امــــا در حد توان اطــــراف خودمان توز

داریم. را  مردم 
دارد. قرار  ســــابق  اتوبوس  ترمینال  جنب  فرات  وان  کار هیأت 

محمــــد وکیلی یکی از قدیمی ترین خادمان امام حســــین)ع( در همدان �
وان فرات در گفتگــــو با خبرنگار  1327، مســــؤول هیأت کار محمــــد وکیلی متولد 
فعالیت می کردم، دوران  هیــــأت  این  را شــــناختم در  خودم  که  زمانی  از  گفت:  ما 
دارقیاسی  ســــیدمحمد  پرســــت  سر زمان  آن  و  گذراندم  هیأت  همین  در  را  بچگی 
وان فرات را در منزلــــش راه اندازی کرده بود و حاال ایــــن منزل که در  بود کــــه کار

دســــت نوادگان اوست، باز هم هیأت عباســــیه را برگزار می کند.
کرد:  عنوان  هســــتم،  ادارات  از  یکی  بازنشســــته  بنــــده  اینکه  به  اشــــاره  با  وکیلی 
کرده ام  آستان ائمه و امام حســــین)ع) است، سعی  تمام عشــــق من خدمت در 
را فعــــال نگــــه دارم و برپایی دعــــای ندبه و  تــــوان دارم هیــــأت  کــــه در  تــــا جایی 

جلســــات مختلف از جمله برنامه های هیأت اســــت.
وی که دســــتی در مداحی نیز دارد و مداحی اهــــل بیت)ع( را هم انجام می دهند، 
کودکی  از همان  کرد:  پیرغالم راه بوده و در خصــــوص فعالیتش در هیأت اظهار 
با  ســــقایی  لباس  پوشــــیدن  از  بســــیاری  خاطرات  و  می آمد  هیأت  به  پدرم  همراه 

آن شــــال و کاله و عزاداری در کوچه ها و خیابان ها دارم.
وکیلــــی گفــــت: خدمت در هیــــأت همــــه اش خاطره اســــت، یادم می آیــــد همراه 
جوانی  دوران  و  می کردیــــم  عــــزاداری  آنجا  و  می رفتیم  مشــــهد  به  هیــــأت  اعضای 
در تپــــه عباس آبــــاد و یــــا گنجنامــــه جمع می شــــدیم و بــــا خواندن دعــــا عزاداری 

. یم د می کر
محمــــد وکیلــــی یکــــی از ویژگی های هیــــأت را حضــــور جوانان دانســــت و گفت: 
30 نفری می شــــود و در ایــــام محرم تعــــداد افراد بیشــــتر  اعضــــای ثابــــت هیــــأت 

. د می شو

بازخوانی هگمتانه از آیینی کهن و ماندگار در همدان

حکایت سقایی، رسم عاشقی و دلدادگی



ســازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شــهري شــهرداري همدان در نظر دارد "اجرای عملیات نیرورســانی برق و تجهیزات پست برق 
عمومی و پســت برق  اختصاصی و همچنین خريد و نصب تابلوهای کنتوری" پروژه تجاري، اداري بازار بزرگ ســینا را )با برآورد اولیه 
25/000/000/000 ريال( بر اســاس فهارس بهاي ســال 1399، برابر نقشــه ها و جزيیات اجرايي از طريق مناقصه عمومي واگذار 
نمايد، لذا مجموعه اسناد مناقصه جهت شرکت کنندگان حقوقي مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان همدان به شرح ذيل ارائه 

مي گردد:

 1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه که بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير باشد:
الف - مبلغ 1/250/000/000ريال )يک میلیارد و دويســت و پنجاه میلیون ريال( به صورت فیش واريزي به حســاب شماره 
0100827682450 بانک شهر شعبه مرکزي  در وجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان ب -  اسناد 

خزانه يا اوراق مشارکت پ -  ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.
 2- محل دريافت و تحويل اســناد و پیشــنهادات: همدان، خیابان تختی، جنب بانک قوامین،  دبیرخانه ســازمان عمران و بازآفريني 

فضاهاي شهري شهرداري همدان تلفن: 32514444-081 و نمابر:  081-32527999 
 3- مهلــت دريافــت و تحويل اســناد و پیشــنهادات : از تاريخ انتشــار آگهــي) 99/6/3(  لغايت ســاعت 14 روز يک شــنبه مورخ

)99/6/16( مي باشد.
 4- زمان بازگشايي پاکت هاي مناقصه: ساعت 17روز دوشنبه مورخ 99/6/17 مي باشد.

 5- مدارك شامل: تضمین )پاکت الف(ـ  اسناد مناقصه ،مشخصات فني و رزومه کاري )پاکت ب( و پیشنهاد قیمت )پاکت ج( مي باشد. 
تبصره 1: سازمان در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است.

تبصره 2: کلیه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تبصره 3: ساير اطالعات و جزيیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره 4: بهاي پیشنهادي بايد از حیث مبلغ ، مشخص، معین و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ،  بدون 
خط خوردگي و يا گذاشتن شرط و الك گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مناقصه مذکور در پاکت الك و مهر شده به 

سازمان تسلیم شود و براي تعیین برنده مناقصه ارقامي که به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود.
تبصره 5: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداکثر هفت روز حاضر به انعقاد پیمان 

نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نیز درصورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.
تبصره 6: شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

تبصره 7: ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول کارفرما ، معادل 10% مبلغ پیشنهادي برنده مناقصه بوده که پس از اتمام کار 
و تحويل موقت و ارائه و تصويب صورت وضعیت قطعي پروژه، عودت داده مي شود. 

تبصره 8: نحوه پرداخت مبلغ موضوع قرارداد از منابع مالی داخلی و 100% بصورت غیرنقدی با تبديل تعهد با امالك کارفرما )از 
طريق شرکت در مزايده مربوط به آن با استناد به ماده 292 قانون مدني( يا فروش آسفالت از طريق شرکت در مزايده يا تهاتر با 

مناطق شهرداری همدان می باشد که مطابق با درصدهاي فوق و پیشرفت پروژه قابل محاسبه و پرداخت است.
ضمناً متن آگهي فوق در ســايت شــهرداري همدان و ســازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شــهري شــهرداري به آدرس ذيل موجود 
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ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

نیســــت مــــال  جــــای  کــــه  قــــدس  بــــارگاه  در 
ســــرهای قدســــیان همــــه بر زانوی غم اســــت
می کننــــد نوحــــه  آدمیــــان  بــــر  ملــــک  و  جــــن 
اســــت آدم  اوالد  اشــــرف  عــــزای  گویــــا 
کاشانی محتشم 

امام سجاد علیه السالم:

آن کس که شخصّیت خود را گرامی و محترم داشت
 دنیا در نظرش پست و بی مقدار گشت.
ل الرسول علیهم السالم، جلد 1، صفحه 27۸ تحف العقول عن آ

تلفکس تحريریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ

تلفن سازمان شهرستان ها:
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز
رضایت روشندالن همدانی از بهسازی و مناسب سازی معابر شهری جهت عبور و مرور معلوالن

واقعیات و پندارهای عاشورا 
در یک کتاب

بــــر  هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کتــــاب »تحلیلــــی 
واقعیات و پندارهای نهضت عاشورا« تالیف حسن 
قوی البنیه توسط انتشــــارات نوآوران دانش در 164 

صفحه به چاپ رسیده است.
آورده اســــت:  کتــــاب  ایــــن  نویســــنده در مقدمــــه 
نقل قــــول واقعــــه دردنــــاک و انکارناپذیر عاشــــورا 
و توضیحاتــــی در خصــــوص درس هایی کــــه از این 
نهضت عظیــــم می تــــوان گرفت و در تمــــام مراحل 
زندگی آن هــــا را به کار بســــت، هــــدف از تالیف این 
کتــــاب بوده اســــت. در مــــورد پندارهایــــی که گاهی 
اوقات خواسته یا ناخواسته موجب هتک حرمت به 
ســــاحت مقدس حضرت اباعبداهلل )ع( و خاندان و 
یاران معززشان می گردد، در حد بضاعتم روشنگری 
می نمایم تا بــــه نوعی ادای تکلیف کرده باشــــم، زیرا 
خداوند در قــــرآن می فرماید: بیش از توان هرکس از 

او تکلیف نمی خواهد.
ایــــن کتــــاب در 17 بخــــش شــــامل در وصــــف امام 
حسین، شــــرح واقعه، شــــهادت امام حسین)ع( و 
وقایع پس از آن، حرکت اســــرای کربال و منازل کوفه 
تا شــــام، اعتراض ســــفیر روم به یزید، واقعه عاشورا، 
فرجــــام قاتالن امام حســــین، ثواب زیــــارت حضرت، 
درس هایی از نهضت عاشــــورا، دیدگاه های ده گانه، 
ماهیت و علــــت قیام امام حســــین، دیــــدگاه اهل 
ســــنت در مورد عاشورا، ســــخنان غیرمســــلمانان 
در مــــورد امام حســــین و نهضت عاشــــورا، غلوها و 
دروغ پردازی ها، تفاوت روضه خوانی واقعی و کاسب 
، روزه گرفتــــن در روز عاشــــورا،  مآبانه،تأثیــــرات نمــــاز
راویان واقعه عاشورا، اعالم اشــــخاص تاریخ عاشورا 

تالیف شده است.
این کتاب با قیمت 30 هزار تومان در شمارگان 1000 
نسخه منتشــــر شده که طراحی جلد آن توسط الویرا 

صیامی انجام شده است.
« از دیگر  »انسانم آرزوست« و »عشــــق از نگاه دیگر

تالیفات این نویسنده است.

میز مطالعه

خ دروغگو در عالم برز
 همواره عذاب می کشد

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده اســــت: بگو پروردگارا مرا در 
هر کاری با صداقــــت وارد کن و با صدق خارج ســــاز و از طرف خود حجتی 

یاری کننده برایم قرار ده.
حضرت امام موســــی کاظم علیه الســــالم فرموده اند: کســــی کــــه زبانش 

راست بگوید، کردارش پاک می شود.
حکایــــت: از طرف رســــول معظم اســــالم)ص( نقل کرده اند کــــه فرمود، 
دیشــــب مــــردی را در خــــواب و عالم رؤیــــا دیدم کــــه میله هــــای آهنی در 
گوشــــه های دهانش فرو می کنند و بخش های مختلف دهانش پاره پاره 
می شــــود! ســــؤال کردم چرا درباره او اینگونه می کنند؟ پاسخ آمد این مرد 

دروغگوســــت و تا روز قیامت در برزخ به این طریق شکنجه می شود.
ما درس صداقــت و صفا می خوانیم
مـــــی دانیـم وفا  و  محبـــــــت  آییـــــــن 

زین بی خردان سفله ای دل مخروش
می مانیـــم ما  و  می رونــــد  همــــه  کانها 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

 ِدِسش نی می ِچکه
َ
آب ا

؛ شهری  هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشته ای زیبا و دلنواز
پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. این روزها در 
پس گذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان می رود پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایمــــان چگونــــه زندگــــی می کردند. ایــــن کلمــــات و واژه های 
قدیمی هســــتند که می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کننــــد برایمان و به 
کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در گذشته 

شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی کنایات و ضرب المثل ها که در همدان قدیم 

مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
 ِدِســــش نی می ِچکه: آب از دســــتش نمی چکد. خسیس است. در 

َ
آب ا

اصطالح مشابه گفته می شود؛ رنِگ ُسفرِشه گربه ی کوَرم ندیده.
آِدِم ديروزیــــش نیــــس: آدم روز پیش نیســــت. یعنی اخــــالق و رفتارش 
تغییر کرده است و مثل گذشته نیست. در اصطالح مشابه گفته می شود؛ 

َدمِدمیه.
*در ارائه اين مطالب از کتاب فرهنگ اصطاحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوريون- انتشارات 

سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

درس ها و عبرت های عاشورا
هگمتانه، گروه فرهنگی: در مباحث مربوط به عاشــــورا، سه بحِث عمده 
وجود دارد: یکی بحث علل و انگیزه های قیام امام حســــین علیه الّسالم 
است، که چرا امام حسین قیام کرد؛ یعنی تحلیل دینی و علمی و سیاسی 
ایــــن قیام. در این زمینه، ما قباًل تفصیــــاًل عرایضی عرض کرده ایم؛ فضال و 

بزرگان هم بحث های خوبی کرده اند. امروز وارد آن بحث نمی شویم.
بحث دوم، بحث درس های عاشوراســــت که یک بحث زنده و جاودانه 
و همیشگی اســــت و مخصوص زمان معّینی نیســــت. درس عاشورا، 
درس فــــداکاری و دینداری و شــــجاعت و مواســــات و درس قیام هلَلّ و 
درس محّبت و عشــــق است. یکی از درس های عاشورا، همین انقالب 
عظیم و کبیری اســــت که شــــما ملت ایران پشت ســــر حسین زمان و 
فرزند ابی عبداهلَلّ الحسین علیه الّســــالم انجام دادید. خود این، یکی از 
درس های عاشورا بود. در این زمینه هم من امروز هیچ بحثی نمی کنم.

بحث سوم، درباره ی عبرت های عاشوراســــت که چند سال قبل از این، 
مــــا این مســــأله را مطرح کردیم که عاشــــورا غیر از درس هــــا، عبرت هایی 
هم دارد. بحث عبرت های عاشــــورا مخصوص زمانی اســــت که اســــالم 
حاکمیت داشته باشد. حداقل این است که بگوییم عمده ی این بحث، 
مخصوص به این زمان است؛ یعنی زمان ما و کشور ما، که عبرت بگیریم.
مــــا قضیه را این گونــــه طرح کردیم که چطور شــــد جامعه ی اســــالمی به 
محورّیت پیامبر عظیم الّشــــأن، آن عشــــق مردم به او، آن ایمان عمیق 
مردم به او، آن جامعه ی ســــرتاپا حماســــه و شــــور دینی و آن احکامی که 
 مقداری درباره ی آن عرض خواهم کرد، همین جامعه ی ســــاخته و 

ً
بعدا

پرداخته، همان مردم، حّتی بعضی همان کســــانی که دوره های نزدیک 
به پیامبر را دیده بودند، بعد از پنجاه ســــال کارشــــان به آن جا رسید که 
جمع شــــدند، فرزند همیــــن پیامبر را بــــا فجیع ترین وضعی کشــــتند؟! 

، از این بیشتر چه می شود؟! انحراف، عقبگرد، برگشتن به پشت سر

 
ً
زینب کبری ســــالم اهلَلّ علیها در بازار کوفه، آن خطبه ی عظیم را اساســــا
 ، بر همیــــن محور ایــــراد کرد: »یا اهــــل الکوفه، یــــا اهل الختــــل و الغدر
أتبکون؟!«. مردم کوفه وقتی که ســــرِ مبارک امام حســــین را بر روی نیزه 
مشاهده کردند و دختر علی را اســــیر دیدند و فاجعه را از نزدیک لمس 
کردند، بنا بــــه ضّجه و گریه کردند. فرمود: »أتبکــــون؟!«؛ گریه می کنید؟! 
»فــــال رقات الدمعــــه والهدئت الرنه«؛ گریه تان تمامی نداشــــته باشــــد. 
بعــــد فرمود: »اّنما مثلکم کمثل التی نقضــــت غزلها من بعد قوة انکاثا 
تّتخذون ایمانکم دخاًل بینکم«. این، همان برگشت است؛ برگشت به 
قهقرا و عقبگرد. شــــما مثل زنی هستید که پشم ها یا پنبه ها را با مغزل 
نخ می کند؛ بعد از آن که این نخ ها آماده شد، دوباره شروع می کند نخ ها 
را از نو باز کردن و پنبه نمودن! شــــما در حقیقت نخ های رشته ی خود را 
پنبه کردید. این، همان برگشت است. این، عبرت است. هر جامعه ی 

اسالمی، در معرض همین خطر هست.
امام خمینِی عزیز بزرگ ما، افتخار بزرگــــش این بود که یک اّمت بتواند 
عامل به ســــخن آن پیامبر باشــــد. شخصیت انســــان های غیر پیامبر 
و غیر معصوم، مگر با آن شــــخصیت عظیم قابل مقایســــه اســــت؟ او، 
آن جامعه را به وجود آورد و آن ســــرانجام دنبالــــش آمد. آیا هر جامعه ی 
اسالمی، همین عاقبت را دارد؟ اگر عبرت بگیرند، نه؛ اگر عبرت نگیرند، 

بله. عبرت های عاشورا این جاست.
فرازی از بیانات رهبر معظم انقاب در خطبه  های نمازجمعه 1377/02/18

»آفتاب در حجاب«؛ عاشقانه ای خواهرانه
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: »آفتــــاب در حجاب« 
از  روایتــــی  شــــجاعی،  ســــیدمهدی  نوشــــته 
عاشقانه های خواهرانه حضرت زینب کبری سالم 
اهلل علیهاست و شــــرح زندگانی ایشان از کودکی 
تا ازدواج، تا عاشــــورا، تا اســــارت و... روزهای پایانی 

عمرشان.
ـ یعنــــی اینان خانــــدان پیامبرنــــد؟! ـ از روم و زنگ 
نیســــتند!؟ ـ خارجی نیســــتند!؟ ـ ایــــن زن، همان 
بانوی بزرگ کوفه اســــت!؟ ـ اینها بچه های محمد 

مصطفایند!؟ ـ این زن، دختر علی است!؟
پچ پچ و ولوله اندک اندک به بغض بدل می شود 
و بغض بــــه گریه می نشــــیند و گریــــه، رنگ مویه 
می گیــــرد و مویه ها بــــه هم می پیچــــد و تبدیل به 

ضجه می گردد. آن چنان  که سجاد، متعجب 
و حیرت زده می پرسد: »برای ما گریه و شیون 
می کنید؟ پس چه کسی ما را کشته است؟«
ایــــن بــــرش از کتــــاب »آفتــــاب در حجاب« 
از  نوشــــته ســــیدمهدی شــــجاعی، روایتــــی 
عاشقانه های خواهرانه حضرت زینب کبری 
سالم اهلل علیهاست... هر خط از این کتاب، 
روضه ای اســــت هم صدا با تمام کائنات که 
مــــدام در گوش انســــان ها زمزمــــه می کند: 

امان از دل زینب!
»کتــــاب  انتشــــارات  را  حجــــاب  در  آفتــــاب 
نیســــتان« در 238 صفحه به چاپ رسانده 

است.

مسیر عاشورایی

عاشقانه


