
 میـاد پیامبـر نـور و رحمـت، حضـرت محمـد مصطفـی)ص(
 بر عموم همشهریان عزیز تبریک و تهنیت باد.

سید احمد حسینیان - حسینیه شالبافان- مکتب عاشورا

روزنامه هگمتانه

اداره تشـکیات  انتصـاب جنابعالـی بعنـوان رئیـس  نویـد مسـرت بخش 
و بهبـود روش هـا مایـه خرسـندی و امیـد وافـر شـد.  توفیـق روز افـزون و 
سـامتی مـدام آن جنـاب را از درگاه وحدانی خـدای متعال مسـألت داریم.

جناب آقای

مهدی نعیمیان

تبریک و تهنیت

روزنامه هگمتانه

منابـع  اداره  ریاسـت  عنـوان  بـه  را  جنابعالـی  شایسـته  و  بجـا  انتصـاب 
انسـانی شـهرداری همدان تبریک عـرض نمـوده و از درگاه ایزد منـان مزید 

را بـرای خدمتـی سرشـار از شـور و نشـاط مسـئلت داریـم. توفیقـات 

جناب آقای

مجید غیاثی

تبریک و تهنیت
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ه  ۲
فح

ص عسگریان، رئیس شورا عنوان کرد:

کید بر حل چالش بوی تعفن  تأ
در مسیر جاده همدان_تهران

ه  ۲
فح

ص قدردانی آیت  اهلل شعبانی از یک پاکبان 
ه  ۲برای اقامه نماز اول وقت

فح
ص با هدف توسعه زیرساخت فرهنگی، اجتماعی در کوی کوثر

فرهنگسرای کودک و خانواده نشاط 
در آستانه افتتاح 

پیری در کمین جمعیت 
همدان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی همدان خبر داد:

مراسم یوم اهلل  13 آبان 
برگزار نمی شود

کرونا " جرم اجتماعی " نیست 

مشکلی اساسی به نام 
" مخفی کردن کرونا " 

در جامعه 

امکان درخواست مجدد 
دریافت یارانه فراهم شد

صدور کشاورز کارت 
بانک کشاورزی 

برای خرید سم و کود 
محصوالت استراتژیک

گزیده ها

صفحه  3

صفحه   3

صفحه   ۲

« نهاوند  خام فروشی گریبانگیر »گشنیز

اشتغالی که بر باد می رود
« گشنیز را دریابید    گیاه »ارزآور

« عالوه بر خواص درمانی متعدد از هزاره دوم پیش از میالد به  »گشــــنیز
عنوان ماده اولیه در صنعت عطرســــازی کاربرد داشــــته اما خام فروشی 

آفتی اســــت کــــه گریبان ایــــن گیاه را گرفتــــه چراکه 
هر کیلو گشــــنیز خــــام ۱۴ تا ۱۵ هــــزار تومان به 

فروش می رود در حالی که یک لیتر اسانس 
گشــــنیز ۲ میلیــــون و ۵۰۰ هــــزار تومــــان و 
بــــه ازای هر یــــک لیتر لینالــــول ۵۰ میلیون 

تومان آورده به همراه دارد.
به گــــزارش هگمتانــــه، نهاوند قطــــب تولید 

گیاهان دارویی و معطر از جمله گشنیز  ...

کشف 15هزار حلقه الستیک 
احتکار شده توسط پاسداران گمنام 

سپاه انصارالحسین )ع(همدان   
۱۵ هــــزار حلقه الســــتیک احتکار شــــده توســــط پاســــداران گمنام ســــپاه 

انصارالحسین )ع( کشف شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، علی اکبر کریم پــــور در جمع تعــــدادی از خبرنگاران 

با اعالم کشــــف ۱۵ هزار حلقه الســــتیک در اســــتان 
گمنــــام  پاســــداران  داشــــت:   اظهــــار  همــــدان 

امــــام زمان)عــــج( در اطالعــــات ســــپاه انصــــار 
اقدام  یــــک  در  شــــدند  موفــــق  الحســــین)ع( 
اطالعاتی دقیق با هماهنگی بازرسان سازمان 

صمت استان، بیش از ۱۵ هزار حلقه الستیک 
سبک، نیمه سنگین و سنگین  احتکار شده ...

در جلسه مشترک استاندار همدان و مجمع نمایندگان استان 
با وزیر راه و شهرسازی انجام شد

بررسی مشکالت 
پروژه های راه و مسکن با وزیر

توسط منطقه 3 شهرداری در شش ماه اول امسال  

یع بی سابقه ۴۰هزار تن آسفالت در معابر منطقه 3 توز

خبــر

صفحه های 4و5

اعمال محدودیت های تردد در همدان از ظهر امروز

ممنوعیت ورود و خروج  از شهر
جریمه 500 هزار تومانی در انتظار متخلفان                       اعمال محدودیت های تردد در ۲5 مرکز استان                       هفت شهرستان همدان در وضعیت بحرانی کرونا

صفحه ۲

موانع توسعه شهر را بشناسیم! 
گاهی اوقات شــــهرداری به عنــــوان مهمتریــــن رکن ارایه 
خدمــــات شــــهری به مثابه ســــیبل مــــورد آمــــاج حمالت 
منتقدان قرار می گیرد؛ حال آنکه بسیاری از ایرادات مورد 
نظر گره در رشته کار دســــتگاه های خدمات رسان حاضر 

در شهر دارد.
اینکه بارها در محافل حرفه ای مدیریتی در ســــطح کشور 
و اســــتان موضوع »مدیریت جامع شهری« طرح می شود، 
ریشــــه در همین گرفتاری ها دارد که منشأ این مشکالت 

در عدم وظیفه شناســــی دســــتگاه های خدمات رســــان 
ریشه دارد.

شــــهرداری همدان در راستای توســــعه خدمات شهری 
برای شــــهروندان همواره برنامه های اساســــی را پیش 
روی خود دارد اما متأســــفانه برخی ســــازه ها و عملیات 
های مربوط به دســــتگاه های خدمات رســــان یا مانع از 
اجرای طرح ها اســــت و یا در اجرای صحیح این پروژه ها 

می کند. ایجاد  انحراف  و  اختالل 

بارها دیده شده دســــتگاهی برای رفع نواقص انشعاب 
در نقطه ای از شــــهر دست به تخریب ســــطوح و مناظر 
آن هیچگونه اقدامی  عمومی شــــهر زده اما برای اصالح 

است. نداده  ترتیب  را 
ایــــن رخدادهــــا نمونه بــــارز تضییع حقوق عامه اســــت 
که دود این بی کفایتی ها به چشــــم شــــهرداری و البته 

می رود. شهروندان 

»در روشنای دانش« بیست ویکمین کتاب دانش نامه همدان 
هگمتانه-گــــروه خبر همدان: معــــاون فرهنگی حوزه 
هنری همدان از انتشار »در روشنای دانش« خبر داد 
و گفــــت: این کتاب بیســــت و یکمین اثــــر مکتوب از 
دانشنامه استان اســــت که به تازگی چاپ و روانه بازار 

است. شده  کتاب 
وز  ر آقامحمــــدی  تیمــــور  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
دانش«  وشــــنای  ر »در  کتاب  کــــرد:  اظهار  یکشــــنبه 
علیرضــــا  اســــتاد  ثــــار  آ و  احــــوال  بــــر  نظــــری  و  گــــذر 
اســــتاد  ایــــن  قلــــم  بــــه  کــــه  دارد  ذکاوتی قراگزلــــو 

فرهیختــــه به نگارش درآمد.  
وی بــــا اشــــاره بــــه شــــخصیت ممتــــاز و چنــــد وجهی 
را از ســــرمایه های ارزشمند استان  استاد ذکاوتی، وی 
برجســــتگی  اســــتاد،  انتقادی  نگاه  گفت:  و  دانســــت 
آثارش بخشــــیده؛ از جمله نقد استاد بر  آرا و  خاصی به 

بزرگ  اندیشمندان  و  نویسندگان  آرای  و  حافظ  اشعار 
که به دور از تعصــــب مطرح شــــده و همچنین ناگفته 
هایــــی از مذاهب ُنقَطویــــان و حروفیه ، را مــــی توان از 
کتاب  این  در  کــــه  برشــــمرد  اســــتاد  عالقه مندی های 

است. آمده 
اســــتاد  قــــوی  حافظــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  قامحمــــدی  آ
»در  کتاب  ود:  افــــز خاطــــرات  یــــادآوری  در  ذکاوتــــی 
شــــده  تنظیم  فصــــل  چهــــار  در  دانــــش«  وشــــنای  ر
زندگی،  بــــه  که  یســــت نامه«  ز « اول  بخــــش  اســــت؛ 
ذکاوتی  اســــتاد  خانــــدان  احوال  شــــرح  و  تحصیــــل 
معرفی  بــــه  که   » ثار »آ دوم  بخــــش  دارد؛  اختصــــاص 
و  پردازد  می  اســــتاد  زشــــمند  ار جمه های  تر و  تالیف 
و  ترجمه  یــــا  تالیف  انگیــــزه  درباره  زنــــده ای  ار نکات 

دارد.  ثار  آ محتوای 

ن  نشــــا طر خا ن  ا همد ی  هنر ه  ز حو هنگی  فر ن  و معــــا
ه ها  گا ید د « ن  ا عنو با  ب  کتا ین  ا م  ســــو بخش   : د کر
و  ق  فر  ، یثی حد  ، نــــی آ قر حث  مبا مل  شــــا  » نکته ها و 
  ، بی د ا  ، فقهی حــــث  مبا  ، ن ا ز ر یشــــه و ند ا و  هــــب  ا مذ
ســــت  ا ه  شــــد ین  و تد هش  و پژ و  عی  جتما ا  ، یخی ر تا
ن  ا همــــد ز  ا  » د ســــتا ا ت  ا طــــر خا « م  ر چهــــا بخــــش  و 
بــــر  ر  د ا  ر یگــــر  د ئل  مســــا و  ب  نقــــال ا م  یــــا ا و  یــــم  قد

 . د می گیر
آقامحمدی یادآوری کرد: جواد محقق و علیرضا کمری 
بازخوان های نهایــــی این اثر هســــتند و مصاحبه ها و 
گــــردآوری مطالب را ســــعید پورعظیمی و ویراســــتاری 
اثــــر را مصطفــــی قهرمانی ارشــــد عهــــده دار بوده اند و 
محمد قنبری نیــــز موضوع بندی و نگارش پانویس ها 

را انجام داده است.

صدور کشاورز کارت بانک کشاورزی برای خرید سم و کود محصوالت استراتژیک
هگمتانه-گروه خبــــر همدان: بانک کشــــاورزی به منظور 
تأمیــــن به موقع منابع مالی الزم بــــرای تهیه و تدارک کود و 
سموم شیمیایی مورد نیاز برای افزایش تولید محصوالت 
راهبردی کشــــاورزی، "کشاورزکارت" را با هدف خرید نهاده 
های کشــــاورزی در  اختیــــار ذینفعان ایــــن بخش قرار می 

دهد.
 به گــــزارش هگمتانه، در اجرای تفاهم نامه منعقد شــــده 
بین بانک کشــــاورزی و وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده 
اســــت؛ ۲۰ هــــزار میلیارد ریال تســــهیالت از محــــل منابع 
داخلی بانک کشاورزی و در قالب کارت هایی تا سقف ٢٠٠ 

میلیون ریال در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
بر اســــاس این گزارش، این کارت صرفا بــــرای خرید کود و 
سم مورد نیاز کشاورزان )محصوالت راهبردی کشاورزی( 
شــــارژ شــــده و قابلیت اســــتفاده در بیــــش از 3۰۰۰ پایانه 
فروش کارگــــزاران مورد تأیید شــــرکت خدمــــات حمایتی 

کشاورزی را دارد.
کارمزد این تســــهیالت  ١٢ درصد در ســــال اســــت و چک 
های برگشتی و بدهی سررسید احتمالی کشاورزان مانع از 

صدور و اعطای "کشاورز کارت" نخواهد شد.
دریافــــت  متقاضیــــان  افزایــــد:  مــــی  گــــزارش  ایــــن 
"کشــــاورزکارت" مــــی تواننــــد بــــا مراجعه به ســــامانه ثبت 

 درخواســــت تسهیالت وزارت جهاد کشــــاورزی به نشانی
 www.cita.maj.ir  نســــبت به ثبت درخواست خود اقدام 

کنند.

کودکانه
ضمیمه رایگان روزنامه امروز
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استان۲

خبـــــر

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
همدان خبر داد:

مراسم یوم اهلل  13 آبان 
برگزار نمی شود

شــــورای  رئیــــس  همــــدان:  خبــــر  هگمتانه-گــــروه 
هماهنگــــی تبلیغــــات اســــالمی همــــدان گفت: به 
دلیل قرار گرفتن همدان در شرایط قرمز کرونایی به 
دستور شــــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور 
مراســــم گرامیداشــــت روز ملی استکبارســــتیزی در 

سراسر استان برگزار نمی شود.
حسن  سید  حجت االســــالم  هگمتانه،  گزارش  به 
فاضلیــــان اظهــــار کــــرد:  بــــه دلیــــل قــــرار گرفتن 
و به  ونــــد ر ونایی و ر همــــدان در شــــرایط قرمــــز کر
رشــــد شــــیوع این بیماری در شــــهرهای اســــتان 
و  تویســــرکان  زن،  ر شهرســــتان  ســــه  ویــــژه  بــــه 
نهاوند به دســــتور شــــورای هماهنگــــی تبلیغات 
وز ملی  گرامیداشــــت ر کشــــور مراســــم  اســــالمی 
برگــــزار  اســــتان  سراســــر  در  استکبارســــتیزی 

. د نمی شو
رئیــــس شــــورای هماهنگــــی تبلیغــــات اســــالمی 
اســــتان همدان بیان کــــرد: به دلیل لغــــو برگزاری 
۱3 آبــــان روز ملــــی  تجمــــع مردمــــی گرامیداشــــت 
هفته  مناســــبت  به  برنامه هایی  استکبارســــتیزی 
وحدت و ۱3 آبان تدارک دیده شــــده اســــت که در 
مدت ۱۰ شــــب از شــــبکه اســــتانی همدان پخش 

می شود.
 وی با اشــــاره به اینکه برخی برنامه های جانبی مانند 
رژه موتور ســــواران در روز ۱3 آبان در اســــتان اجرایی 
می شــــود، عنوان کرد: در فضای مجــــازی نیز برنامه 
های الزم برای  گرامیداشــــت ایــــن روز تهیه و پخش 

می شود.

خبـــــر

هگمتانه-گــــروه خبــــر همدان: رئیس شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان با تأکید بر حل چالش بوی تعفن در مسیر 
جاده همدان_تهران، گفت: متأســــفانه عوامل ایجاد بوی 
نامطبوع جاده همدان_تهران در هاله ای از ابهام قرار دارد 
که بوی نامطبوع این مسیر پس از گذشت سالیان سال، 
همچنان مشام مســــافران تازه وارد به همدان را می آزارد و 
موجب اعالم نارضایتی گردشــــگران و مردم همدان شده  

است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــید مســــعود عســــگریان در 
پنجاهمیــــن صحن شــــورا، اظهار کــــرد: به اذعــــان عده ای 
از مســــافران، برخــــالف تصــــور خوبی که از شــــهر همدان 
داشته اند، استشمام بوی آزاردهنده جاده همدان_تهران 
)خروجــــی شــــهر جورقان به ســــمت پلیــــس راه همدان-

تهران( بسیار مشمئزکننده است.
وی افزود: ایــــن کانون بوی تعفن موجب کاهش شــــأن 
و منزلت کالن شــــهر همدان می شــــود که ســــالیان سال 
مردم، را آزار می دهد؛ از این رو دستگاه های دولتی از جمله 
حفاظت محیط زیســــت، آب وفاضالب اســــتان، شــــرکت 
شــــهرک های صنعتی و راه و شهرسازی باید نسبت به این 

مهم، ورود جدی داشته باشند.
عســــگریان اعالم کــــرد: با هــــدف تأمین تمهیــــدات الزم 
به منظــــور ســــاماندهی آلودگــــی محیطی، انتظــــار می رود 
دستگاه های مربوطه نســــبت به رفع بوی نامطبوع جاده 

همدان_تهران اقدام عاجل داشته باشند.
وی همچنین گفت: شــــورای شــــهر نیز از مدیران ارشــــد 
کــــردن بودجــــه مناســــب برای  اســــتان به منظــــور لحاظ 
ســــاماندهی و رفــــع آلودگی هــــای محیطــــی ایــــن منطقه، 

درخواست پیگیری جدی دارد.

تابع سیاست ها و تصمیمات ستاد کرونا هستیم  �
رئیس شــــورای شــــهر همدان در ادامه این جلســــه گفت: 
با توجه به اعالم شــــرایط قرمز شهرهای اســــتان همدان در 
زمینه همه گیری کرونا و اعمال محدودیت ها، همگان باید 
برای عبور از شــــرایط خاص فعلی در رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی همکاری کنند تا از شرایط قرمز عبور کنیم.
عسگریان افزود: به منظور کاهش معضالت بحران کرونا 
در جامعه به ویژه جامعه شهری همدان، تابع سیاست ها 

و تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم.

به گفته وی؛ شــــورای شهر همدان نیز بنا بر تصمیم ستاد 
کرونا و بر اســــاس وظیفه قانونی و مســــؤولیت اجتماعی، 

باید مباحث شهری را از طریق دورکاری دنبال کند.
عســــگریان معتقــــد اســــت: بایــــد در حــــوزه بهره گیری از 
روش های نوین فناوری به ویژه در نظام اداری الگو باشیم 
تا از شــــرایط بحرانی پیش رو، گذر کــــرده و اوقات فعالیت 

کاری بیشتری را فراهم کنیم.
وی اعالم کــــرد: در راســــتای کاهش مراجعه شــــهروندان 

به منظور حفظ ســــالمت آنان قطعا بایــــد تدابیر جدی تری 
لحاظ شود؛ از این رو پیشنهاد می کنم تمهیدات مناسبی 
برای ارتباط  هر چه بهتر شهروندان با اعضای شورای شهر 
آنــــان از طریق فضــــای مجازی و  به منظور رفع مشــــکالت 

شبکه مخصوص، تعبیه شود.
رئیس شــــورای شــــهر همدان بــــا توجه به اینکــــه تاکنون 
مباحث فناوری به صورت مناســــب در شهرداری همدان 
شــــکل نگرفته اســــت؛ ابراز امیدواری کرد این زیرساخت 

 ، اساسی در سال پایانی دور پنجم شوراهای اسالمی شهر
در پارلمان شهری همدان راه اندازی شود.

عسگریان همچنین گفت: با توجه به اثرات مخرب بیماری 
کرونا بر روی ســــالمت جامعه و بر اساس تصمیم اعضای 
، جلسات صحن شورا همراه با رعایت شیوه  شورای شهر
نامه هــــای بهداشــــتی به صــــورت حضــــوری و حدالمقدور 
تمامی کمیســــیون ها به صــــورت ویدئوکنفرانــــس برگزار 

خواهد شد.

توسط منطقه 3 شهرداری در شش ماه اول امسال  

توزیع بی سابقه 40هزار تن آسفالت در معابر منطقه 3 
وه خبر همدان: مدیر شــــهرداری منطقه   هگمتانه-گــــر
ســــه همدان گفــــت: شــــهرداری منطقه ســــه در اجرای 
وان  ، ر نهضــــت آســــفالت باهدف اصــــالح چهره شــــهر
ســــازی تردد وســــایل نقلیه و تأمین آرامش و آسایش 
این  کوچه های  و  معابــــر  آســــفالت  رکورد  وندان  شــــهر

شکست.  را  شهر 
ود:  به گــــزارش هگمتانــــه، محمدرضــــا فیضی منش افز
وزی کارکنان  شــــهرداری منطقه ســــه با تالش شــــبانه ر
ایــــن منطقــــه و برنامه ریزی هــــای صــــورت گرفتــــه بنابر 
ماه  شــــش  در  شــــد  موفق  همدان  شــــهردار  کیدات  تأ
۲۵۰ کیلومتــــر از معابر و  نخســــت ســــال جاری بالغ بــــر
کوچه هــــای منطقه ســــه را به صورت فینیشــــری و لکه 

کند. آسفالت  دستی  گیری 
وژه با حجــــم ۴۰هزار تن   بــــه گفتــــه وی، اجــــرای این پــــر
3۰۰میلیارد ریال در راستای نهضت  آســــفالت و اعتبار 
آســــفالت از محل درآمدهای شــــهرداری منطقه سه به 

دارد.  ادامه  همچنان  و  رسیده  انجام 
آســــفالت کوچه ها  وی با اشــــاره به این که، این میزان 
و  نداشــــته  ســــابقه  تاکنون  همدان  شــــهر  در  معابر  و 
وندان  هــــدف شــــهرداری جلب رضایــــت کامل شــــهر
اســــت، اضافه کــــرد: در ایــــن زمینه تمــــام تالش خود 
حجم  به  توجــــه  با  بتوانیم  تــــا  گرفت  خواهیم  بــــه کار  را 
وندان و منابــــع مالــــی محدود  بــــاالی تقاضــــای شــــهر
وندان  ین میــــزان رضایت شــــهر شــــهرداری، بــــه باالتر

یابیم.  دست 
ود: از جملــــه مهمترین بخش اجرای  فیضــــی منش افز
وژه، آســــفالت بلوار جدید احداث شــــهدای سالمت  پر
وز احداث و در  3۷ ر ۲۰ ســــال در طــــی  اســــت که پس از
وز بیش از  یــــک اقدام بی ســــابقه در کشــــور در یــــک ر
تالش  با  و  توزیــــع  معبــــر  این  در  آســــفالت  تــــن  ۵هزار 
به  3۵متری  معبر  شــــهرداری  کارکنان  سخت کوشــــانه 
بهــــره برداری رســــید و هم اکنــــون به زیــــر ترافیک رفته 

است. 
از زمــــان اجرای طــــرح بزرگ  فیضــــی منش ادامــــه داد: 
 ۲۰۰ آســــفالت در ســــال جاری تاکنون بیش از  نهضت 
معبــــر اصلی و فرعــــی ازجمله بلــــوار آزادگان، بلوار آیت 
وجی بلــــوار بدیع  اهلل رفســــنجانی، بلــــوار راســــتگرد خر
مقابل  )ره(  امــــام  بلوار  و  کندر پلیس،  خیابــــان  الزمان، 
وبه  )ره(ر امام  بلــــوار  و  کندر انتظامی،  فرماندهی  ســــتاد 
و بلوار ســــردار همدانی و کوچه ها  وی شــــورین، کندر ر
آسفالت شده  ۲3محله شــــهرداری منطقه سه  و معابر 

است.
 مدیــــر شــــهرداری منطقــــه ســــه بــــا اشــــاره بــــه اینکه 
ایــــن منطقــــه همچنــــان ادامه  آســــفالت در  نهضــــت 
وز کمتــــر در محلــــه ای از  دارد خاطرنشــــان کــــرد: امــــر
الت و  آ که ماشــــین  ایــــن منطقه مــــی توان وارد شــــد 
اجرای  در  پیمانــــکاران  و  عمــــران  ســــازمان  وهــــای  نیر
فعال  معابر  آســــفالت  ترمیم  گیــــری  لکه  یــــا  و  وکش  ر

. شند نبا
آســــفالت  برنامــــه  کــــرد:  تصریــــح  منــــش  فیضــــی   
معابــــر منطقــــه در پورتــــال ایــــن منطقــــه بــــه نشــــانی 

وندان  شــــهر که  اســــت  موجــــود   zone3hamedan.ir
مــــی توانند با مراجعــــه به پورتال ایــــن منطقه از آخرین 

کوچه ها مطلع شوند. آســــفالت معابر و  وضعیت 

با هدف توسعه زیرساخت فرهنگی، اجتماعی در کوی کوثر

فرهنگسرای کودک و خانواده نشاط در آستانه افتتاح 

هگمتانه-گــــروه خبر همدان: بعد از چند ســــال توقف 
، در روز  در ســــاخت و تکمیل فرهنگســــرای کوی کوثــــر
چهارشــــنبه مصادف با روز فرهنــــگ عمومی، این پروژه 

افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
فرهنگی،  ســــازمان  رئیــــس  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان با بیان اینکه 
 98 ســــال های  در  همدان  چهــــار  منطقه  شــــهرداری 
99 توانســــت بــــا احداث چند فرهنگســــرا، ســــرانه  و 
فرهنگــــی منطقه چهار را افزایــــش دهد گفت: تالش 

که  و اهتمام همکاران در این مجموعه موجب شــــد 
آماده افتتاح و  یک فرهنگســــرای دیگر در کوی کوثر 

شود. بهره برداری 
روح اهلل وجــــدی هویدا گفــــت: کوی کوثــــر از محله های 
پرجمعیت و باتراکم باالست که احداث این فرهنگسرا 
موجب توانمند سازی شــــهروندان خواهد شد و اهالی 
کوی کوثــــر و نیز کوی اسالمشــــهر می توانند از خدمات 

این فرهنگسرا بهره مند شوند.
وی با اشــــاره به اینکه این فرهنگســــرا به نام نشــــاط نام 
گذاری شــــده اســــت، گفت: پس از اخذ مجوز از شورای  
، بنا براین شــــد که کانون پرورش فکری  اسالمی شــــهر
کــــودکان و نوجوانــــان در طبقه دوم این ســــاختمان به 
فعالیت های تخصصی در حوزه کودکان بپردازد و طبقه 
اول هم امور فرهنگی و اجتماعــــی به خصوص خانواده 
صورت گیرد و در طبقه ســــوم هم ناحیه ســــه شهرداری 
منطقــــه چهار امــــور مربوط به شــــهروندان را رســــیدگی 

خواهد کرد.
وجدی هویــــدا ضمن تقدیــــر از فعالیت های عمرانی 
از  وژه هایــــی  پر گفــــت:  چهــــار  منطقــــه  شــــهرداری 
در  گردشــــگری  راهنمای  ســــاختمان  احــــداث  قبیل 

کوی  در  فرهنگســــرا  ســــاخت  ارتش،  بلــــوار  ودی  ور
)عــــج( و همچنیــــن احداث  فرهنگیــــان و ولــــی عصر
کوی  )عج(،  عصر ولــــی  کــــوی  در  زشــــی  ور زمین  چند 
موجب  فرهنگیان،  کــــوی  و  منوچهری  کــــوی  الوند، 
وندان  شهر بین  در  زش  ور توســــعه  و  فرهنگ سازی 
زشــــی را در این منطقه  شــــده و ســــرانه فرهنگی و ور

است. برده  باال 
رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان گفت: با مدیریت جدیــــد و نگاه خوبی که مدیر 
منطقه چهار شهرداری همدان داشته است، زیرساخت 
های خوبی در حــــوزه فرهنگی، اجتماعی، گردشــــگری و 

ورزشی در این منطقه ایجاد شده است.
وجدی هویدا با اشــــاره به اینکه شــــهرداری منطقه چهار 
همراه خوب و همیشــــگی ســــازمان فرهنگی، اجتماعی 
بوده است، گفت: امید اســــت با همکاری متخصصان 
رشــــته کودک و خانــــواده، همیاران محلــــه در کوی کوثر 
و مجموعه هــــای فرهنگــــی و مذهبــــی که در مســــاجد 
فعالیــــت می کننــــد بتوانیم در این فرهنگســــرا موجب 
حل مشکالت شهروندان و افزایش رضایت مندی آنان 

شویم.

هگمتانه-گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان 
همــــدان از پاکبانی که اقدام به اقامه نمــــاز وقت کرده بود 

تقدیر کرد.
به گزارش هگمتانه، در روزهای گذشته تصویری از توجه یکی 
از پاکبانان به نماز اول وقت در همدان منتشر شده است، 

که با استقبال کاربران فضای مجازی روبه رو شده بود.
به همین مناســــبت ظهر دیروز در جلســــه شــــورای عالی 
حوزه علمیه اســــتان، نماینده ولی فقیه در استان همدان 
با دعوت از این پاکبان، ضمن تشــــکر از خدمات این قشر 

زحمت کش، از این اقدام او تقدیر کرد.

در جلسه مشترک استاندار همدان و مجمع نمایندگان استان با وزیر راه و شهرسازی انجام شد

بررسی مشکالت پروژه های راه و مسکن با وزیر
همــــدان:  خبــــر  هگمتانه-گــــروه 
مهمترین مسائل حوزه راه و مسکن 
اســــتان همــــدان در دیدار اســــتاندار 
و مجمــــع نماینــــدگان بــــا وزیــــر راه و 

شهرسازی بررسی شد.
 بــــه گــــزارش هگمتانــــه، در جلســــه 
مشــــترک ســــید ســــعید شــــاهرخی 
استاندار همدان و مجمع نمایندگان 
اســــتان با دکتر اســــالمی وزیــــر راه و 
شهرســــازی مهمترین مسائل حوزه 
راه و مســــکن اســــتان همدان مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
در ایــــن جلســــه بــــر تســــریع در روند 
اجــــرای پروژه هــــای این حــــوزه تأکید 

شد.
این  در  شــــده  مطرح  مســــائل  مهمترین  از  همچنین 
وژه های اصلی استان  نشســــت بررســــی و پیگیری پر
در حــــوزه راه و مســــکن از جملــــه راه آهــــن همدان- 
قطار  همــــدان،  شــــهری  ون  در قطار  ایســــتگاه   ، مالیر

کنارگــــذر  تپــــه،  گل   ، بهــــار هــــای  راه  همــــدان،  برقــــی 
کنگاور  وجرد و تویســــرکان به  ، ســــامن به بر علیصدر
کید  وســــتایی اســــتان تأ بــــود و بر توســــعه راه های ر

. شد
در ایــــن جلســــه همچنین رونــــد اجرای طرح بــــاز آفرینی 

شهری و طرح اقدام ملی مسکن در استان همدان مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت .

اســــتاندار همدان از وزیر راه و شهرســــازی برای سفر به 
استان همدان با هدف تسریع در روند اجرای پروژه های 

حوزه راه و شهرسازی استان دعوت کرد .

پذیرش 13 اثر هنرمندان همدانی در جشنواره ملی فانوس
هگمتانه-گــــروه خبر همــــدان: مدیر هنری و ســــینمایی 
اداره کل حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس استان 
همدان گفت: امسال ۱3۶ اثر از همدان به جشنواره ملی 
فانوس راه یافت که ۱3 اثر در بخش های مختلف پذیرفته 

شد.
به گــــزارش هگمتانه، امیــــن لطفی اظهار کــــرد: چهارمین 
جشــــنواره ملی فانوس به دلیل شــــیوع ویروس کرونا به 
صورت ویدئو کنفرانس در کشــــور و ســــایر مراکز استانی 

برگزار شود.
وی با بیان اینکه امســــال ۱3۶ اثر به چهارمین جشــــنواره 
ملی فانوس ارســــال شده اســــت، گفت: از این تعداد ۱3 
 ، اثر در بخش های مختلف اعم از کتاب صوتی، فیلم، تیزر

هنر های تجسمی و سرود دانش آموزی پذیرفته شد.
مدیــــر هنــــری و ســــینمایی اداره کل حفــــظ آثــــار و نشــــر 
ارزش هــــای دفاع مقدس اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
امروز هنرمندانی برگزیده مشــــخص شــــدند کــــه هدایا و 
لوح تقدیر به آن ها اهدا خواهد شــــد، افــــزود: این هدایا به 
صورت مســــتقیم از تهران دریافت شــــده و در همدان به 
برگزیدگان تحویل داده می شود و جوایز نقدی به حساب 

آن ها واریز خواهد شد.
وی ابراز کرد: ما در اولین جشــــنواره ملی فانوس مقام اول 

را کســــب کردیم و در دوره های بعد همیشه حضور فعال 
داشــــتیم و امســــال به دلیل رشــــدی که داشــــتیم ۱3 اثر 

همدان در این جشنواره پذیرفته شد.
لطفی با اشــــاره بــــه برگــــزاری اختتامیه جشــــنواره فانوس 
عنوان کــــرد: در بخش تیــــزر محمدامیــــن مرادی افزا برای 
ساخت تیزر »شهید صیاد شیرازی« لوح سپاس دریافت 
کرد و مصطفی تاجیان برای خوشنویســــی »آیه 8۷ ســــوره 

انبیاء« دیپلم افتخار گرفت.
وی خاطرنشــــان کرد: ســــعید شــــادفر نیــــز از هنرمندان 
همدانی برای ساخت سرود دانش آموزی »انتقام سخت« 

تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی دریافت کرد.

واگذاری10 خانه به معلوالن همدان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(
هگمتانه-گــــروه خبر همــــدان: معاون مدیرکل ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امــــام خمینی)ره( در 
همدان گفت: ۱۰ واحد مســــکونی برای معلوالن این استان توسط این ستاد در سال جاری احداث 

و واگذار شده است.
به گــــزارش هگمتانه، علی چهاردولی روز یکشــــنبه بیان کرد: این منازل با هزینــــه کرد ۱۴۲ میلیون 
تومان از ســــوی ســــتاد اجرایی فرمان امام)ره( و همکاری و تأمین بخشــــی از هزینه ها توسط بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی احداث و به خانواده های دارای یک و ۲ معلول تحویل شده است.
وی اضافه کرد: این افراد پیشــــتر اقدام به نامه نگاری با دفتر رهبــــر انقالب برای دریافت خانه کرده 
بودند که به دنبال ارجاع این نامه و درخواســــت ها به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، نسبت 
به ســــاخت این منازل اقدام شــــد. معاون مدیرکل ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
در همدان اظهار کرد: عالوه بر این، امســــال بنیاد برکت نســــبت به تعمیر و تجهیز ۱۲۰ خانه عالم با 

هزینه کرد ۷۵۰ میلیون تومان در این اســــتان اقدام کرده اســــت. چهاردولی بیان کرد: بنیاد برکت 
در حال احداث ۲۴ مســــجد با اعتباری افزون بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اســــت که ۱3 مسجد 
تکمیل و تحویل شــــده و ۱۱ مسجد در حال ساخت اســــت. وی با بیان اینکه ۱۱ مسجد نیمه کاره تا 
۲۲ بهمن بهره برداری می شود اضافه کرد: این مســــاجد در شهرستان های همدان، اسدآباد، رزن، 

، نهاوند در حال ساخت است. تویسرکان، کبودراهنگ، مالیر

عسگریان، رئیس شورا عنوان کرد:

کید بر حل چالش بوی تعفن  تأ
در مسیر جاده همدان_تهران

 کرونا " جرم اجتماعی " نیست 

مشکلی اساسی به نام 
" مخفی کردن کرونا " در جامعه 

ربانی مهر  �
 مسؤول کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونا استان همدان 

کرونا همچون بســــیاری از بیماری هــــا یک بیماری 
واگیردار اســــت کــــه به دالیــــل خاصــــی از اهمیت 
ویژه ای در شــــرایط امــــروزی برخوردار اســــت، اول 
اینکــــه بیمــــاری ناشــــناخته اســــت و مــــردم و حتی 
آن ندارند،که همین  از  پزشــــکان شــــناخت زیادی 
باعث نگرانی مردم شــــده است ، دوم اینکه قدرت 
واگیر آن زیاد اســــت که نمونه آن شرایط امروز دنیا 
اینکه محدودیت های  کشــــور ماســــت و ســــوم  و 
خــــاص چــــون قرنطینــــه که مــــردم با ایــــن موضوع 
آشــــنایی ندارند و برایشــــان موضوع جدیدی است 
و همین باعث شــــده کــــه این بیماری نســــبت به 
سایر بیماری ها از شرایط خاص تری برخوردار باشد 
و نگرانی های مــــردم را افزایش دهد هر چند که می 
توان با رعایت شــــیوه نامه ها از این بیماری در امان 
ماند و دچار اســــترس نشد که بدن را ضعیف کند . 
اما در این روزها که آمار مبتالیان به کرونا در استان 
همدان و کشور و حتی در کل جهان رو به افزایش 
اســــت، دالیل زیادی برای علت این موضوع بیان 
شده است، از مسافرتها و تعطیالت تا مراسم عزا و 
عروسی و عدم رعایت پروتکل ها و ... تا موارد دیگر 
که در این مســــئله مهــــم نقش دارد. امــــا موضوع 
مهــــم دیگری که در بحــــث افزایش آمــــار مبتالیان 
این روزها دیده می شــــود پنهان کاری بســــیاری از 
افراد مبتال به کروناســــت که عالئم کمــــی دارند اما 
به اشــــتباه احســــاس می کنند که کرونا ندارند و در 
جامعه رفت و آمد دارند و همین باعث شده است 
که این افراد باعث ابتالی دیگران به کرونا شــــود و 
آمار ابتال و فوتی ها افزایش پیدا کند و نگرانی های 
زیادی در جامعه ایجاد کند. اما اینجا باید اشاره کرد 
که کرونــــا یک "جرم اجتماعی" نیســــت یک بیماری 
اســــت که افراد زیــــادی در رده هــــای مختلف به آن 
مبتال می شــــوند و هیچ اشــــکالی ندارد که یک نفر 
اعالم کند من کرونا دارم و بیمار شدن بعلت کرونا 
هیچگونه محدودیتی به لحاظ شــــغلی، اخالقی و... 
برای افراد نباید داشــــته باشــــد و همه افراد جامعه 
جهت کمــــک به ســــالمت شــــهروندان به محض 
دیدن عالئم بــــه مرکز بهداشــــتی و درمانی مراجعه 
و کار درمان خود را انجام دهند تا ناخواســــته ناقل 
بیماری نباشــــند . بــــه هر حال مردم مــــا باید به این 
گاهی برســــند که کرونــــا جرم اجتماعی نیســــت و  آ
افراد مبتال، بیماری خود را پنهان نکنند و با رعایت 
شــــیوه نامه ها و سپری کردن زمان درمان از ابتالی 

دیگران جلوگیری کنند . 

یادداشت میهمان

قدردانی آیت  اهلل شعبانی 
از یک پاکبان 

برای اقامه نماز اول وقت
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کشف 15هزار حلقه الستیک احتکار شده توسط پاسداران 
گمنام سپاه انصارالحسین )ع(همدان   

۱۵ هزار حلقه الســــتیک احتکار شــــده توســــط پاسداران 
گمنام سپاه انصارالحسین )ع( کشف شد.

به گــــزارش هگمتانه، علی اکبر کریم پــــور در جمع تعدادی 
از خبرنــــگاران با اعالم کشــــف ۱۵ هزار حلقه الســــتیک در 
اســــتان همدان اظهار داشــــت:  پاســــداران گمنــــام امام 
زمان)عج( در اطالعات ســــپاه انصار الحســــین)ع( موفق 
شدند در یک اقدام اطالعاتی دقیق با هماهنگی بازرسان 
ســــازمان صمت اســــتان، بیش از ۱۵ هزار حلقه الستیک 
سبک، نیمه ســــنگین و ســــنگین  احتکار شده به ارزش 
حدود ۱۲۰ میلیارد ریال را کشــــف و ضمن تشکیل پرونده 

در تعزیــــرات حکومتی بــــرای محتکرین، اقــــالم را به چرخه 
توزیع برگردانند.

مســــوول روابط عمومی ســــپاه انصارالحســــین )ع(بیان 
کرد: ســــازمان اطالعات ســــپاه همدان در راستای رسالت 
انقالبی خود و نیز با هدف خنثی ســــازی برنامه  دشمنان 
خارجی و داخلی با تمام تــــوان موضوعات احتکار و قاچاق 
کاال را رصــــد و با عامل و یا عوامــــل احتمالی برخورد قاطع و 
بدون مماشات خواهند داشت. بنابراین هم استانی های 
عزیز می تواننــــد هرگونه اطالعات خود درخصوص احتکار 

و یا قاچاق کاال را با شماره ۱۱۴ در میان بگذارند. 

رئیس اداره میراث فرهنگی رزن خبر داد:

ریـــزش بخش هایی از دیوار خانه »یگانه« رزن
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرســــتان  رزن با بیان اینکه بخش هایی از دیوار خانه 
این  خوشبختانه  کرد:  اعالم  است،  کرده  ریزش  »یگانه« 

است. نشده  تخریب  خانه 
وضعیت  درباره  کهیایــــی  شــــهروز  هگمتانه،  گزارش  به 
خانــــه یگانه اظهــــار کرد: این بنــــا در فهرســــت آثار ملی 
قرار دارد اما هنوز توســــط میراث فرهنگی تملک نشده 
و چــــون مالکیت خصوصــــی دارد، تخریب شــــدن آن بر 

است. مالک  عهده 
وی با توضیــــح اینکه میراث فرهنگــــی در مورد بناهایی 
مانند خانه یگانــــه می تواند به صورت مشــــارکتی اقدام 
کند، افــــزود: مالک این بنــــا به دالیلی موافــــق با احیای 
آن نیســــت، اگر بنا تحــــت تملک میراث باشــــد اداره به 

می دهد. انجام  را  کار  این  مشارکتی  صورت 
کهیایــــی گفت: بــــرای جلوگیری از تخریب بنــــا اقداماتی 
انجام داده و به نتایجی رســــیده ایم بــــه طوریکه از طریق 
زن در  اداره کل راه و شهرسازی اســــتان،  نماینده مردم ر
مجلس شــــورای اســــالمی، فرماندار و مدیــــرکل میراث 
فرهنگی اســــتان پیگیــــری کرده ایم و با توجــــه به اینکه 

اعتباری در این زمینه نداریم به دنبال این هســــتیم که 
از طریق بازآفرینــــی بافت تاریخی، بنــــا تحت تملک راه و 

شهرســــازی درآید تا بتوانیم مرمت و احیاء را اجرا کنیم.
وی بیــــان کرد: طــــی بازدیدی که با سرپرســــت معاونت 
میراث فرهنگی اســــتان از بنا داشــــتیم مقرر شد پس از 
اعالم تخصیص اعتبارات عمرانی، با شــــمعک دیوارها را 
آن انجام شــــود تا  نگه داریــــم و کار مقدماتی برای حفظ 

دهیم. انجام  را  کلی  مرمت  تملک  از  پس 
کهیایــــی با بیــــان اینکه حفظ ایــــن خانه تاریخــــی یکی از 
برنامه هــــای مهم اداره میراث فرهنگی شهرســــتان رزن 
است، خاطرنشــــان کرد: این بنا یکی از نیازهای اساسی 
در ایــــن شهرســــتان بوده و قرار اســــت به مــــوزه مردم 

شود. تبدیل  زن  ر شناسی 
بــــه نقل از ایســــنا، خانــــه تاریخــــی یگانــــه بنایــــی زیبا با 
معمــــاری قاجاری اســــت که مربــــوط به یکــــی از خوانین 
شــــهر رزن بــــوده اســــت، ایــــن خانــــه بیــــن ســــال های 
۱3۴۱_۱339 توســــط حاج محمدآقا یگانه رزنی خریداری 
و دارای باغی زیبا و بزرگ بوده و در ســــال 98 به شــــماره 

3۲3۷۰ در فهرســــت آثار ملی کشور به ثبت رسید.

ارائه آموزش مجازی رایگان به نوآموزان نهاوندی
مدیر آموزش و پرورش شهرســــتان نهاوند از اجرای طرح 
آموزش مجازی نوآموزان پیش دبستانی  پوشش رایگان 

در این شهرستان خبر داد.
 به گزارش هگمتانه، محمدحســــین دارایــــی با اعالم این 
خبر اظهار کرد: امســــال با توجه به شــــرایطی که به واسطه 
شــــیوع کروناویــــروس بر مدارس حاکم شــــد، تا بــــه امروز 
آموزش ها در همه  دوره های تحصیلی با قوت و جدّیت در 

بستر شبکه شاد در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اهمیت دوره پیش دبســــتانی، افزود: دوره 
پیش دبســــتانی در آمــــوزش و پرورش از اهمیت بســــیار 
باالیی برخوردار است و نوآموزان باید قبل از ورود به دوره 

 آموزش های این دوره را سپری کنند.
ً
ابتدایی حتما

دارایــــی ادامــــه داد: آموزش و پرورش شهرســــتان نهاوند 
آموزش  نیز در راســــتای اجــــرای طرح »پوشــــش رایــــگان 
مجازی نوآموزان پیش دبستانی« و ثبت نام صددرصدی 
نوآموزان واجد شرایط این دوره، از همه  ظرفیت های خود 

استفاده خواهد کرد.
مدیر آموزش و پرورش نهاوند از تمامی خانواده هایی که 
کودک پیش دبســــتانی در منزل دارند، درخواســــت کرد: 
در اســــرع وقت با در دســــت داشــــتن مدارک شناسایی 
، به نزدیک ترین آموزشگاه ابتدایی محل  والدین و نوآموز
ســــکونت خود مراجعه کنند تا ضمن ثبت نام در سامانه 
ســــناد از آموزش هــــای مجازی که بــــه صورت رایــــگان به 

نوآموزان ارائه خواهد شد بهره مند شوند.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد:

نگرانی ها از تشدید شمار مبتالیان به کرونا 
در اسدآباد

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اســــدآباد گفت: تشدید ابتال و مرگ و میر مبتالیان کرونا در 
شهرستان اسدآباد نگران کننده است.

ونا با بیان  به گزارش هگمتانه، عاطفه ســــمایی پیش از ظهر یکشــــنبه در ســــتاد مقابله بــــا کر
ونا بیشــــتر از ســــرعت مدیریت ماست و شرایط  وس کر اینکه باید باور کنیم که ســــرعت ویر

ونا در کشور و به تبع آن  کنونی تأســــف بار اســــت، گفت: شــــدت یافتن ابتالء و مرگ و میر کر
است. کننده  نگران  شهرستان 

ونا مبتال می شــــود را بایــــد به منزله یک هشــــدار  وندی که بــــه کر وی بــــا بیــــان اینکه هر شــــهر
قلمداد کرد، گفت: متأســــفانه به دلیل موقعیت شهرســــتان اســــدآباد در تعطیالت شــــاهد 
ونا هســــتیم و این یعنــــی هنوز فاجعه را  افزایش ابتالء، بســــتری و مــــرگ و میر مبتالیان به کر

نگرفته ایم. جدی 
گاه سازی هر چه  معاون درمان دانشــــکده علوم پزشــــکی اسدآباد با اســــتمداد از رســــانه ها برای آ
بیشــــتر شــــهروندان در زمینه راه های پیشــــگیری از ابتالء به کرونا، گفت: نیازمنــــد راهبرد جدیدی 

هستیم و باید نقش راهبردی رسانه در بحران کنونی به رسمیت شناخته شود.

سمایی بر لزوم عادی ســــازی فضای عمومی جامعه به عنوان مهم ترین عامل در افزایش شیوع و 
ســــیر پیش رونده کرونا تاکید کرد و گفت: باید فاجعه را به وســــعت فاجعه ببینیم و باور کنیم که 

سرعت ویروس بیشتر از سرعت مدیریت ماست و شرایط کنونی تأسف بار است.
وی گفت: بی تفاوتی همشهریان به توصیه ها آسیب جبران ناپذیری بر پیکره سالمت جامعه وارد 
می کند زیرا تمرکز درمان بر کرونا و بیماران تنفســــی می شــــود و بیماران مزمن در این میانه نادیده 

گرفته می شوند
، معاون درمان دانشکده علوم پزشــــکی اسدآباد با بیان اینکه متأسفانه هنوز مردم  به نقل از مهر
تصویر واضحی از پیامدهای ابتالء در ســــطح فردی و ملی ندارند، گفت: بهترین راه در شرایط کنونی 

بسیج عمومی مردم برای پیشگیری و مراقبت حداکثری است. 

« عالوه بــــر خــــواص درمانــــی متعــــدد از هزاره  »گشــــنیز
دوم پیــــش از میــــالد به عنــــوان ماده اولیــــه در صنعت 
عطرســــازی کاربرد داشــــته اما خام فروشی آفتی است که 
گریبــــان این گیاه را گرفته چراکه هر کیلو گشــــنیز خام ۱۴ 
تا ۱۵ هــــزار تومان به فروش مــــی رود در حالی که یک لیتر 
اســــانس گشنیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به ازای هر 
یک لیتر لینالول ۵۰ میلیون تومان آورده به همراه دارد.

به گزارش هگمتانه، نهاوند قطب تولید گیاهان دارویی 
و معطر از جمله گشنیز کشــــور به شمار می رود که قطعا 
بــــا برنامه ریزی صحیــــح و نگاه بلندمــــدت می تواند محور 

تولید ثروت و شغل بیشتر در این خطه کهن شود. 
گیــــاه گشــــنیز در زمینــــه ارزآوری در مقایســــه بــــا دیگــــر 
محصوالت کشاورزی حرف برای گفتن دارد و کشورهای 
اروپایی بدون کم و کاست خریدار این گیاه خوش رایحه 
هســــتند تا کاالهــــای تجملی خــــود را تولید و روانــــه بازار 

کنند.
شهرســــتان نهاوند با آب و هوای مستعد و حاصلخیزی 
زمین رتبه نخست تولید گشنیز یعنی بیش از ۷۰ درصد 
تولید کشور را به خود اختصاص داده به طوری که بالغ بر 
۱۲ هزار تن گشــــنیز در ۶ هزار هکتار ســــطح زیر کشت در 

این شهرستان تولید می شود.
در اصل شــــرایط آب هوایی نهاوند برای کشــــت گیاهان 
دارویی مساعد است، بر اســــاس داده های هواشناسی 
 ۴۰۰ میانگین میــــزان بارش ســــالیانه در نهاونــــد حدود 
میلی متر ثبت شــــده که این وضعیت نشــــان از شرایط 
مساعد این شهرستان برای کشــــت گیاهان دارویی در 

کنار سایر محصوالت دارد.
، گیــــاه معطری اســــت کــــه از روزهــــای اولیه  اما گشــــنیز
کشــــت تا زمان برداشت عطرافشــــانی می کند و  مراحل 
رایحه خوشــــش مزارع نهاوند را پر می کنــــد ضمن اینکه 
کشــــاورزان با توجه مزایای این محصول اعم از کم آب بر 
بودن، خــــواص دارویی، کم آفت بــــودن و کاهش هزینه 

کشت و برداشت رغبت به تولید دارند.

نهاوند اولین تولیدکننده گشنیز کشور  �
بر اســــاس آمار منتشــــر شده ســــازمان جهاد کشاورزی، 
ســــاالنه به طور کلی ۲۰ هزار تن گشنیز در کشور تولید که 
از این میزان ۱۲ هزار تن در نهاوند و مابقی در استان های 
همچون آذربایجان غربی و کرمانشــــاه کشــــت می شود، 
بر اســــاس آمــــار کنــــگاور پــــس از نهاوند دومین شــــهر 
تولیدکننده گشــــنیز با سطح زیر کشــــت ۲ هزار هکتاری 

است.
این گیاه خوراکی عالوه بر خواص درمانی متعدد از هزاره 
دوم پیــــش از میــــالد به عنــــوان ماده اولیــــه در صنعت 
عطرسازی کاربرد داشته اســــت. اما با وجود این قدمت، 
گیاه گشــــنیز همچنــــان به صــــورت خــــام و ارزان پس از 
بوجاری و جداســــازی گشنیزهای نیم دانه روانه آن سوی 

مرزهای شرقی کشور می شود.
سود اصلی کشت و برداشــــت این گیاه نه به کشاورزان 
بلکه به جیــــب اروپایی ها می رود که با فــــرآوری این گیاه 
قطب تولید عطر و ادلکــــن در دنیا را از آن خود کرده اند، 
کشــــاورزان نهاوندی ســــود  از  آنها هفــــت برابر بیشــــتر 

می کنند.
از همین رو می توان ادعا کرد که خام فروشــــی آفتی است 
که گریبان گیاه گشــــنیز را گرفته به طــــوری که دالالن به 
صورت ارزان محصول را از ســــر زمین کشاورزی خریداری 
کرده و پس از ذخیره )دپو( در فرصت مناسبی با قیمت 
باالتر حدود دو برابر قیمت خام از اســــتان و کشور خارج 
می کنند. پس برای پایان دادن بــــه این چرخه نه چندان 
مطلــــوب و ایجاد شــــغل و ثروت بــــرای مــــردم نهاوند و 
منطقه، ایجاد صنایــــع تبدیلی و ورود بخش خصوصی در 

این مسیر الزامی است.
علی ای حال بیش از هر چیز نیاز به نشان سازی تجاری و 
فرآوری گیاه گشنیز در اســــتان احساس می شود چراکه 
هر کیلو از گیاه گشــــنیز خام حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان به 
فروش می رود در حالی که یک لیتر اســــانس گشــــنیز ۲ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آورده به همراه دارد.  
ناگفته نماند ارزش گیاه گشــــنیز به اسانس و درآمدزایی 

از تولیــــد اســــانس ختــــم نمی شــــود بلکــــه مــــاده ای در 
اسانس گشــــنیز به نام لینالول وجود دارد که این ماده 

به ازای هر یک لیتر ۵۰ میلیون تومان ارزآوری دارد.

رایحه  دالرساز  �
لینالــــول پایــــه مــــوادی اســــت کــــه در صنعــــت عطــــر و 
ادکلن ســــازی در کشــــورهای فرانســــه و... به کار می رود، 
بنابراین با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت یک 
تن گشنیز ۱۵ لیتر اسانس تولید می کند پس ۲۰ هزار تن 
گشــــنیز تولیدی کشــــور 3۰۰ هزار لیتر اسانس و ۲۱۰ هزار 

می کند. تولید  لینالول  لیتر 
در حالــــی کــــه امــــروزه بــــا خام فروشــــی و فله ای گشــــنیز 
تولیدی کشــــور ۲8۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می شود 
اما اگر همین میزان محصول فرآوری شــــود ۲۱۰ هزار لیتر 
لینالــــول و به ازای هر لیتــــر ۵۰ میلیون تومــــان درآمدی 

معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حاصل خواهد شد. 
درآمدی که شــــاید با ســــرمایه گذاری بخــــش خصوصی و 
تجهیزات نــــه چندان پیچیده گره تولیــــد ناخالص ملی را 

در اســــتان باز کند و همدان را به یکی از مراکز صنایع نادر 
عطر و ادلکن سازی جهان تبدیل خواهد کرد.

امــــا بالیی که بر ســــر گشــــنیز نهاوند و البتــــه نقاط دیگر 
کشــــور می آید همان قصه پرغصه تکراری است که زخم 
قدیمی بر پیکره اقتصاد کشــــور به حساب می آید، تالش 
و ســــختی کار برای کشاورزان ایرانی اســــت و سود آن به 
حســــاب خارجی ها. خارجی که تا چنــــدی پیش اروپایی و 

امریکایی بود و امروز پاکستانی شده است.
متاسفانه در کمال ناباوری مقصد گشنیز تولیدی کشور 
بازارچه مرزی میرجاوه در مرزهای شــــرقی ایران اســــت و 
پاکســــتان اولین مقصد ایــــن گیاه جادویــــی و معطر به 
شــــمار می رود، ســــاالنه بیــــش از ۱۰۰ کانتینر گشــــنیز در 
پاکستان ســــورت و بســــته بندی و به کشــــورهای عربی 

صادر می شود.

فرآوری و نشان سازی تجاری گشنیز حلقه مفقوده   �
توسعه اقتصادی استان

ناگفتــــه نمانــــد حتــــی رونــــد اســــانس گیری گشــــنیز نیز 

در پاکســــتان انجــــام و بــــرای ســــاخت عطــــر و ادلکن به 
آنچنانی  کشــــورهای اروپایــــی صادر شــــده و ســــودهای 
نصیب اروپایی ها می شود، اما کشاورزان و البته جوانان 
ایرانی کماکان به دنبال یک لقمه نان چشم به راه همت 
مسووالن هستند تا روی کاغذ و با آمار نه چندان واقعی 

کنند. ایجاد  اشتغال 
این نعمت خدادادی نصیب مردم این مرز و بوم شــــده 
تا با ســــر سوزن ذوق و خرده هوشــــی اقتصاد یک استان 
را متحــــول کند، فرآوری و ایجاد صنایع تبدیلی گشــــنیز و 
هزاران محصول ارزشــــمند کشــــاورزی اتفاقی اســــت که 

شاید ناجی اشتغال مردم همدان باشد.
بــــه نقــــل از فــــارس، برپایــــی زنجیــــره تولید از کشــــت تا 
برداشــــت مواد اولیه و فرآوری و تولیــــد محصول نهایی 
کــــه میلیون ها دالر  می توانــــد حلقه مفقــــوده ای باشــــد 
ارزآوری و ثروت را برای کشــــور و اســــتان به همراه داشته 
باشــــد، اما تنها ســــوالی که در این بیــــن در ذهن تداعی 
می شــــود چرایی عــــدم توجه مســــووالن به ایــــن زنجیره 

تولید است.

 رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی 
استان همدان خبر داد:

کالهبرداری ۲4 میلیون 
تومانی پسر جوان 

با ترفند ازدواج

رئیس پلیــــس فتــــای فرماندهی انتظامی اســــتان 
همدان گفت: یک پســــر ۲۲ ساله در فضای مجازی 
خود را بــــه جــــای زن متقاضــــی ازدواج معرفی و ۲۴ 

کرد. کالهبرداری  میلیون تومان 
گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ فیروز ســــرخوش  به 
نهــــاد گفت: پســــر ۲۲ ســــاله کالهبــــردار در فضای 
مجازی خــــود را به جای زن متقاضی ازدواج معرفی و 

۲۴ میلیون تومان کالهبرداری کرد. 
وی گفــــت: پــــس از مراجعه مردی بــــه پلیس فتا و 
کارشناسان  کالهبرداری اینترنتی  گزارش یک مورد 
پلیس فتا در همدان رسیدگی به این موضوع را در 

دستور کار قرار دادند.
ســــرهنگ فیروز ســــرخوش نهاد افزود: شــــاکی که 
دنبــــال ازدواج موقت بود با مراجعــــه به یک وبگاه 
همســــریابی با فردی که خود را زن معرفی کرده بود 
آشــــنا می شــــود و این فرد با اســــتفاده از موقعیت 
بــــه بهانه رفــــع برخــــی گرفتاری ها از جمله مشــــکل 
مســــکن در چند مرحله مبالغی را از شاکی دریافت 

می کند.
وی با بیان اینکــــه متهم برای جلــــب نظر و اعتماد 
شــــاکی درباره ازدواج موقت از او درخواســــت کپی 
شناســــنامه می کند؛ گفت: برای جلب نظر شاکی و 
راضی کردن او بــــرای واریز پول، تصاویر نیمه عریان 
دانلود شــــده از فضای مجازی را هم بــــرای او به نام 

خود ارسال کرده بود.
رئیــــس پلیس فضــــای تولیــــد و تبــــادل اطالعات 
کرد:  اضافه  همــــدان  اســــتان  انتظامی  فرماندهــــی 
پــــس از اقدام هــــای فنــــی صــــورت گرفته از ســــوی 
کارشناســــان پلیس فتا، متهم که پســــر ۲۲ ســــاله 
و ساکن اســــتان همجوار بود شناســــایی و در یک 

شد. دستگیر  پلیسی  عملیات 
ســــرخوش نهاد یادآور شد: افرادی که از این طریق 
اقــــدام بــــه کالهبــــرداری می کنند به راحتی توســــط 

پلیس فتا شناسایی و دستگیر می شوند.
وی اعــــالم کــــرد: در یک مــــاه اخیر هشــــت پرونده 
منجر به دســــتگیری متهم شــــده که از این تعداد 
تنها در یک پرونــــده متهم زن بوده و مابقی افرادی 
بودنــــد کــــه در پوشــــش زن و دختر با اســــتفاده از 
مزیت پنهان بــــودن هویت در فضای مجازی اقدام 
آقایان در وبگاه های همســــریابی  به کالهبرداری از 

کردند.
، ســــرهنگ ســــرخوش نهــــاد گفت:  به نقل از مهر
از آغاز امســــال پلیس فتــــا یک هــــزار و ۶۶۲ وبگاه 
مجرمانه را شناســــایی کرده کــــه در این ارتباط ۵8۲ 

فقره پرونده تشکیل شده است. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
اسدآباد خبر داد: 

بازگشت شغال تیمار شده 
به آغوش طبیعت

رئیــــس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان 
اســــدآباد از تیمــــار و بازگردانــــدن بــــه طبیعت یک 

قالده شغال در این شهرستان خبر داد. 
به گــــزارش هگمتانه، مجید اســــکندری اظهار کرد: 
محیط بانان شهرســــتان دو هفته پیش یک قالده 
شــــغال مجروح را در حاشــــیه جاده در بین مســــیر 
یافته و طی این مدت نسبت به مداوا و درمان این 

گونه اقدام کردند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه طبق بررســــی هــــای صورت 
از ناحیه  ایــــن شــــغال  گرفته توســــط دامپزشــــک، 
سر و چشــــم دچار جراحت شــــده بود، یادآور شد: 
دامپزشــــک مربوطه علت این جراحات را برخورد با 

خودرو احتمال داد.
اســــکندری با بیان اینکه این شــــغال ســــرانجام با 
گذرانــــدن دوران نقاهــــت پس از تیمــــار و مداوای 
۱۵ روزه زیرنظر دامپزشــــک اداره در زیســــتگاه خود 
بــــه آغــــوش طبیعت بازگشــــت، افزود: شــــغال ها 
گونه ای از سگ ســــانان بوده که در شکار جانوران 
کوچک و متوســــط تخصص دارند و الشــــه خواران 

هستند. کارآمدی 
وی در ادامه تصریــــح کرد: از ابتدای ســــال تاکنون 
توســــط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ۱۵ 
مورد پرنده شــــکاری در انواع سارگپه، عقاب طالیی 
و دلیجه که بــــه علت برخورد بــــه دکل  برق و دیگر 
موارد دچار آسیب شــــده بودند، تیمار و به آغوش 

طبیعت بازگردانده شده است.
به نقل از ایســــنا، اســــکندری با قدردانــــی از تعامل 
همیاران و مردم طبیعت دوســــت خاطرنشان کرد: 
از مردم طبیعت دوســــت اســــدآبادی  درخواست 
داریم در صورت مشــــاهده هر نوع حیوان وحشــــی 
آسیب دیدگی شــــده بی درنگ موضوع را  که دچار 
با  شــــماره تلفن 33۱۲3۴93، اداره حفاظت محیط 

زیست شهرستان در میان بگذارند.

خبــر
« نهاوند  خام فروشی گریبانگیر »گشنیز

اشتغالی که بر باد می رود
« گشنیز را دریابید    گیاه »ارزآور

نماینده مردم نهاوند در مجلس: 

الحاق دانشگاه نهاوند به مالیر صحت ندارد
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه موضوع الحاق دانشــــگاه نهاوند به مالیر صحت 
ندارد گفت: دانشگاه نهاوند همچنان به طور مستقل 

به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
به گزارش هگمتانه، علیرضا شهبازی اظهار کرد: با توجه 
به موارد منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تصمیم 
وزارت علوم برای قرار دادن دانشــــگاه نهاوند به عنوان 
زیرمجموعه دانشگاه مالیر پیگیری هایی در این زمینه 

به عمل آمد.
وی با بیــــان اینکه دانشــــگاه دولتی نهاونــــد به عنوان 
تنها دانشــــگاه تک جنســــیتی غرب کشــــور ابتدا با یک 
دانشــــکده به عنوان زیرمجموعه دانشگاه بوعلی سینا 
تأســــیس شــــد افزود: پس از چند ســــال با افزایش دو 
، این موسســــه از ســــوی  دانشــــکده دیگر به این مرکز
وزارت علــــوم به مرکز آمــــوزش عالی دخترانــــه نهاوند به 

صورت مستقل تغییر یافت.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی اضافه 
کــــرد: پــــس از پیگیری هــــای الزم و به منظور گســــترش 
مرکز آموزش عالی در ســــطح شهرســــتان سرانجام چند 
سال پیش این مرکز به دانشــــگاه دولتی نهاوند با سه 
دانشــــکده ارتقا یافت و با اعضای هیات علمی مستقل 

به فعالیت خود ادامه داده است.
وی گفت: طی بازدید اخیر معاون پژوهشی وزارت علوم 
از دانشگاه نهاوند موضوع الحاق این مرکز به دانشگاه 
مالیر عنوان شده بود که زمینه نگرانی مردم شهرستان 

را فراهم کرده بود.
شــــهبازی افزود: پس از طرح موضوع بــــا وزیر فرهنگ و 
آموزش عالی، معاون پژوهشی وزیر و استاندار همدان 
رایزنی شد و مقام عالی وزارت در این زمینه تاکید داشت 
که دانشگاه نهاوند به همان شکل گذشته به کار خود 

ادامه دهد.
وی گفت: ما به دنبال آن هستیم که دانشگاه نهاوند را 
با توجه به اســــتعدادهای خوبی که شهرستان در زمینه 
برخی رشــــته ها از جمله کشــــاورزی داراســــت گسترش 

داده و سطح آن را بیش از این ارتقا دهیم.

 ، شــــهردار مریانج گفت: در راستای توسعه متوازن شهر
بیش از ۵ هزار تن آسفالت در سطح شهر پخش شد.

به گزارش هگمتانه، محســــن معصوم علیزاده با اشاره 
بــــه عملیــــات آســــفالت ریزی و لکه گیری معابر ســــطح 
شــــهر مریانج، اظهار کرد: عملیات آســــفالت ریزی معابر 
و خیابان های شــــهر مریانج به صورت گسترده با هدف 

ارایه خدمات مطلوب به شهروندان انجام شده است.
وی ادامــــه داد: در ایــــن عملیــــات گســــترده آســــفالت 
اساسی و لکه گیری با رعایت اصول فنی و زیرسازی های 
الزم با کیفیت مطلوب انجام شــــد، زیرا روان سازی تردد 
شــــهروندان، ارتقــــا کیفی، بهســــازی معابر و مناســــب  
سازی محیط، ســــیما و منظر شهری در این اقدام مدنظر 

مدیریت شهری قرار دارد.
شهردار مریانج بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ هزار 
تن آســــفالت در راستای بهســــازی معابر و خیابان های 

سطح شــــهر استفاده شده اســــت. این میزان آسفالت 
در ســــطح معابر اصلی و فرعی برای آســــفالت، روکش و 

لکه گیری آسفالت استفاده شده است.
وی افزود: مدیریت شهری مریانج از ابتدای امسال، خدمات 
رسانی به شهروندان در حوزه های مختلف را به صورت ویژه 
در دســــتور کار قرار داده که به درخواســــت شــــهروندان و بر 
اساس ضرورت، عملیات آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر 

یکی از اولویت های شهرداری مریانج به شمار می رود.
معصوم علیــــزاده بــــا بیــــان اینکــــه مدیریت شــــهری به 
کیفیــــت آســــفالت معابر به عنــــوان یکــــی از مطالبات 
جدی شــــهروندان توجــــه ویژه دارد، اظهار داشــــت: رفع 
نیاز شهروندان اولویت مدیریت شهری بوده و در طرح 
نهضت آســــفالت بســــیاری از معابر و خیابان های شهر 
بهســــازی شد که این موضوع رضایت شــــهروندان را به 

همراه داشته است.

وی اضافه کــــرد: در این طــــرح، عملیات آســــفالت ریزی 
بــــه صورت دســــتی و ماشــــینی انجام شــــد و الزم به ذکر 
اســــت که بلوار شهیدان عباسی پس از ۱۶ سال دوباره، 
روکش کامل شد تا تردد در این مسیر پر رفت و آمد به 

سهولت امکان پذیر باشد. 
شــــهردار مریانج تصریح کرد: در راســــتای توزیــــع متوازن 
خدمات در سطح محالت شهر و رعایت عدالت اجتماعی 
در ارائه خدمات، عملیات آســــفالت ریزی در محاالت کم 

برخوردار به مانند دیگر محالت شهر انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در دوره پنجم شورای اسالمی شهر 
مریانج ســــعی بر این شــــد تا عملیات آســــفالت ریزی با 
بهره وری باال صورت گیرد که مفتخریم که طی ســــه سال 
گذشته تمام معابر موجود در سطح شهر دارای روکش 
آسفالت و لکه گیری کامل شده اند و امروز کمتر معبری 

وجود دارد که از مشکالت آسفالت رنج ببرند.

توزیع 5 هزار تن آسفالت در مریانج  
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بزرگداشت آیت اهلل فاضلیان 
در مالیر 

بزرگداشــــت  مراســــم  همدان:  خبر  هگمتانه-گروه 
عالم ربانــــی آیت اهلل ســــیدرضا فاضلیان بــــا رعایت 
فاصله گذاری  و  بهداشــــتی  نامه های  شــــیوه  تمامی 

اجتماعی در شهرستان مالیر برگزار شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مراســــم بزرگداشــــت عالم 
آیــــت اهلل ســــیدرضا فاضلیان   ربانی فقیــــه عالیقدر 
شــــامگاه یکشــــنبه ۱۱ آبان  هم زمان با نماز مغرب و 
عشــــا با رعایت تمامی شــــیوه نامه های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی در در مســــجد امام حســــن 

مجتبی)ع( مالیر برگزار شد.

منطقه پخش فرآورده های 
نفتی همدان رتبه برتر در 
ارزیابي عملکرد سال 9۸ 

ارزیابي هاي  بــــر  هگمتانه-گــــروه خبر همدان: بنا 
آمــــده مدیریت برنامه ریزي شــــرکت ملي  به عمل 
پخش فرآورده هــــاي نفتي ایــــران، منطقه همدان 
، موفق به کســــب رتبه  از بیــــن 3۷ منطقه کشــــور

شد.  عالي 
به گزارش هگمتانه، امین روســــتایي، مدیر پخش 
با بررسي  گفت:  فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 
نماگرها و ریزنماگرهاي حدود ۴۰ شــــاخص بخش 
هاي مختلف، این شــــرکت در دو بازه زماني شش 

ماه اول و دوم حائز رتبه عالي در عملکرد شــــد. 
وي ادامه داد: این بخش ها شامل فني، عملیاتي 
در مرکــــز اســــتان و نواحي هشــــت گانــــه، مرکزي، 
زن، کبودرآهنگ، بهار  ، نهاوند، تویســــرکان، ر مالیر
و اســــدآباد، بازرگاني، تأمین و توزیــــع، برنامه ریزي، 
اچ اس ای ، ســــی ان جی، مهندســــي فــــرآورده ها، 
اداري، پشــــتیباني، حراست، کنترل نظارت و روابط 

است.  عمومي 
وی عزم راســــخ مدیریــــت و مســــؤوالن منطقه در 
تالش  و  رســــاني  ســــوخت  هاي  سیاســــت  تحقق 
وافر کارکنــــان در تأمین مطلوب فرآورده، ارســــال 
شــــبانه روزي محموالت سوختي در ابعاد استاني، 
کمي  اســــتانداردهاي  حفظ  الملل،  بین  و  کشوري 
و  ســــفید  نفت   ، نفتگاز )بنزین،  فرآورده ها  کیفي  و 
نفت کوره( از نوع متــــداول و یورو در تمام مراحل 
با  انتقــــال و عرضه  ذخیــــره ســــازي، نگهداشــــت، 
عوامل  جملــــه  از  را  داخلي  واحدهــــاي  پشــــتیباني 
این موفقیت بزرگ دانســــت. روســــتایي افزود: از 
شاخص هاي مورد بررســــي قرار گرفته مي توان به 
بازدیــــد گروه هاي معین، تجزیــــه و تحلیل فروش، 
مکشــــوفات قاچاق فــــرآورده هاي نفتي، رســــید و 
دســــتگاه  با  مشــــترك  بازدید  ها،  فرآورده  ارســــال 
، نمایندگان کمیســــیون مبارزه  هاي ناظر و همتراز
، بازدیــــد از مصــــرف کنندگان  بــــا قاچــــاق کاالو ارز
عمده و جایگاه ها و نیروگاه، تشــــکیل جلســــات 
کمیته هاي رســــیدگي بــــه تخلفات توزیع و فروش 
فــــرآورده هــــاي نفتي، تــــالش در کنتــــرل، کاهش 
نفتي،  تأسیسات  در  حوادث  تکرار  عدم  و  شــــدت 
روند پیشــــرفت پروانه هاي کار و تعمیرات، اشاره 

کرد.
وی ادامه داد: انجام آزمایش هاي روتین نازل هاي 
تلمبه هاي سوخت گیري و کنترل کیفیت فرآورده 
هاي تحویلي، حفظ و ارتقــــا ضریب پایداري ترمینال 
ها، ســــامانه هــــا و جایگاه هاي ســــوخت رســــاني، 
توسعه دســــتگاه هاي مکانیزه جایگاه ها، عملکرد 
حوزه هاي عملیات، بازرگاني، تأمین و توزیع، منابع 
بــــرداري از  انســــاني، امورمالــــي، برنامه ریــــزي، بهره 
جایگاه هاي ســــی ان جی، رعایت ضوابط و دســــتور 
العمل هــــاي تأمیــــن کاال، تعییــــن تکلیــــف اقالم و 
کاالهاي مازاد، ارســــال آمار و اطالعات و گزارشــــات 
مدیریتــــي، عملکرد منطقــــه در اجرایي نمودن طرح 
شــــرکت هاي صاحب نشــــان، تشــــکیل جلسه با 
جایگاه داران، پایش پیشــــرفت پروژه هاي سرمایه 
اي، ارسال اطالعات و آمار جهت تهیه گزارش هاي 
مدیریتي و فعالیت هاي اطالع رساني و ارتباطات از 

دیگر شاخص ها بوده است.
کســــب این موفقیت،  کرد: در   روســــتایي اذعان 
نقش برجســــته تفاهم، هم ســــویي، هماهنگي و 
همکاري هــــاي متقابل این مجموعه با دســــتگاه 
هاي استاني، ســــازمان هاي متولي در امر برآورد و 
تعیین ســــوخت مورد نیاز بخــــش هاي مختلف و 
متنــــوع مصرف و همکاري خوب منطقه با رســــانه 
ملــــي در تنویر افــــکار عمومي و همچنین حســــن 
تعامل و ارتباط اثربخش با بدنه و مدیریت ارشــــد 

اســــتان، بسیار با اهمیت و واجد قدرداني است.

هگمتانه-گروه خبر همدان: در ســــتاد استانی مقابله با خبــر
کرونا مطرح شد: هفت شهرستان همدان در وضعیت 

دارد. قرار  کرونا  بحرانی 
و  امنیتــــی  سیاســــی،  معــــاون  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
مصوبات،  خروجــــی  گفت:  همدان  اســــتاندار  اجتماعی 
برنامه هــــا و اعمال محدودیت ها بایــــد منجر به کاهش 

آمار بیماران کرونایی و ورودی به بیمارســــتان ها شود.
اســــتانی  ســــتاد  در  یکشــــنبه  روز  آزادبخــــت  مصطفــــی 
کرونــــا بیان کــــرد: رهبر انقالب اســــالمی بر لــــزوم اتخاذ 
تصمیم هــــای قاطــــع و حاکمیتی، اقناع افــــکار عمومی و 
همــــکاری همه دســــتگاه ها و آحــــاد مردم بــــرای مقابله 
کید  بــــا وضعیت ویــــروس عالم گیر کرونا، هدایــــت و تأ

کردند.
وی اضافه کرد: انجام وظایف محوله نیز از موضوع های 
کید رییس جمهور برای مقابله با ویروس کرونا  مــــورد تأ
بود که در این راســــتا باید دولت، کادر درمان و مردم با 
تمام تــــوان به صحنه آمده و کمک کنند تا در این عرصه 

شویم. موفق 
همدان  اســــتاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاســــی،  معاون 
افزود: یکی از ملزومات اصلی توفیق در کارها و برنامه ها 
انجــــام کار فرهنگی و حمایتی در راســــتای کاهش میزان 

بیماران و ورودی به بیمارستان های این استان  است.
علوم  دانشــــگاه  رئیــــس  گفتــــه  بــــه  افــــزود:  آزادبخــــت 
پزشــــکی ابن ســــینا عامــــل ۵۲ درصــــد ابتال بــــه بیماری 
حضور در تجمع ها شــــامل عروســــی و عزا است که باید 
فرمانــــداران، بخشــــداران و دهیــــاران با دیــــدن هرگونه 

کنند. ورود  غیرقانونی  تجمع 
وی ادامــــه داد: بانک ها نیــــز از اماکن پرچالــــش از نظر 
میزان تجمع افراد و رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
اســــت کــــه بایــــد در ایــــن باره بــــا رئیــــس کمیســــیون 
تدابیر  اجــــرای  منظور  بــــه  اســــتان  بانک های  هماهنگی 

کرد. برگزار  نشستی  ویژه 
وی بیــــان کرد: یک هــــزار و ۶۶۰ تن از کادر بهداشــــت و 
ســــالمت و درمان به ویروس کرونا مبتال شــــدند با این 
وجود در خط مقدم مبارزه با کرونا ایثارگرانه کار و تالش 
می کنند بنابراین بایــــد با تکریم و تمجید از این افراد به 

داد. روحیه  آنها 

برگزاری مخفیانه کالس کنکور در همدان  �
فرمانــــدار همــــدان نیــــز گفــــت: بعدازظهــــر پنجشــــنبه 
آموزشــــگاه از یــــک در مخفی  گذشــــته مســــؤوالن یک 

کالس  آمــــوزان برای حضور در  اقدام به پذیرش دانش 
آموزشگاه برخورد شد. کنکور کرده بودند که با مدیران 
حســــین افشــــاری افزود: با این وجود این سؤال پیش 
آید کــــه چگونه خانــــواده ای اجازه مــــی دهد در این  می 
لــــوده ویروســــی فرزندشــــان در ایــــن کالس  شــــرایط  آ
کافــــی نبودن روش های  بنشــــیند این موضوع بیانگر 

است. گرفته  صورت  تبلیغی 
وی اضافه کرد:  هشــــت ماه گذشــــته اقدام های الزم بر 
اساس دســــتورالعمل ها انجام شــــده با این وجود نیاز 
به تغییــــر روش داریم یعنی در حوزه اطالع رســــانی این 
شیوه خبر رسانی کافی نیســــت بلکه باید دنبال برنامه 
آثار  ســــازی رفتــــه و از هنرمندان و مؤثــــران بــــرای تولید 

کرد. استفاده  ارزشمند  و  فاخر 
فرماندار همدان ادامه داد: مردم از شنیدن اخبار فوتی 
و میزان مبتالیان خســــته شده اند و این اخبار به تدریج 
برای مردم عادی شــــده است بر این اســــاس پیشنهاد 
می شــــود تابوتی را با قرار دادن بر روی یک وسیله نقلیه 
به صورت نمادین در شــــهر به نمایش گذاشت تا مردم 
احســــاس خطر و ترس کرده و کمتــــر در این اجتماعات 

یابند. حضور 
 ۱۰ افشاری از ستاد اســــتانی مقابله با کرونا خواست در 
روز اعمال محدودیت که از روز چهارشــــنبه هفته جاری 

آغاز می شــــود برگزاری هر گونه جلسه اداری لغو شود.
وی اضافــــه کرد: بــــا توجه بــــه اینکه این نشســــت ها با 
شیوه های مختلف از جمله فضای مجازی اطالع رسانی 
گویند وقتــــی دولتی هــــا در قالب  می شــــود مردم مــــی 
جلسه دور هم می نشینند پس دورهمی خطری ندارد.
فرمانــــدار همــــدان پیگیــــری امور بــــه صــــورت تلفنی به 
جای برگزاری جلســــه و کمک مالی به ســــتاد شهرستانی 
مدیریت کرونــــا برای پیگیــــری نیازهای ضــــروری را مورد 
کید قــــرار داد و گفت: باید به جــــای دورکاری کارمندان  تأ

زمینه را برای کاهش مراجعه مردم به ادارات فراهم کرد.
افشــــاری اظهار کرد: در غیــــر این صورت با شــــمار اندک 
کارکنان توان پاســــخ گویی به انبوه مراجعان را نداشــــته 
و ایــــن وضعیت عالوه بر گرفتار کــــردن مردم به ویروس 

کرونا موجب ابتالی کادر اداری به این بیماری می شود.

از   � جدیــــد  محدودیت هــــای  اعمــــال   : نادری فــــر
چهارشنبه 

مدیــــرکل دفتر امــــور اجتماعی اســــتانداری همدان نیز 
گفت: هفت شهرســــتان نهاوند، تویســــرکان، اسدآباد، 

، کبودراهنــــگ، رزن و درگزیــــن، از نظــــر کرونــــا در  بهــــار
هستند. بحرانی  و  حاد  وضعیت 

مالیر  همدان،  شهرســــتان  سه  افزود:  فر  نادری  مهرداد 
و فامنیــــن نیــــز در وضعیــــت قرمز قــــرار دارنــــد که برای 
هــــر یک از این شهرســــتان ها بر اســــاس گروه شــــغلی 

است. شده  بینی  پیش  های  محدودیت 
وی بیــــان کرد: ایــــن محدودیت هــــا از روز چهارشــــنبه 
هفته جــــاری به مــــدت ۱۰ روز اعمال می شــــود بنابراین 
باید تا روز چهارشــــنبه هماهنگی و برنامه ریزی الزم برای 

گیرد. صورت  ها  محدودیت  این  اعمال 
همدان  اســــتانداری  اجتماعــــی  امــــور  دفتــــر  مدیــــرکل 
اماکن  در  ضوابــــط  ســــختگیرانه  اعمــــال  کــــرد:  اضافــــه 
کید بوده و در ایــــن باره نیروی  عمومی بســــیار مــــورد تأ
انتظامــــی مســــؤولیت را بــــر عهــــده دارد همچنین باید 
بســــته حمایتی بــــرای افراد و مشــــاغل آســــیب دیده از 

شود. تعیین  کرونا  های  محدودیت 
گفت: به حداقل رساندن مراجعه به دستگاه  نادری فر 
خدمات  انجــــام  بــــرای  ســــازی  زمینــــه  بــــا  اجرایی  هــــای 
الکترونیک در دســــتور کار قــــرار گیرد تــــا از مراجعه بی 

شود. جلوگیری  ادارات  به  افراد  شمار 
کید بــــر اهمیت تقویت فعالیت های داوطلبانه  وی با تأ
اجــــرای بهتر مصوبات  و حضور نیروهای داوطلب برای 
ســــتاد کرونــــا افــــزود: بایــــد از ظرفیــــت ائمــــه جمعــــه و 
جماعات، شبکه گســــترده و ملی شاد، فضای مجازی و 
تبلیغات محیطی برای اطالع رســــانی، فرهنگ ســــازی در 
کاهش  و  بهداشتی  های  شــــیوه نامه  به  توجه  راســــتای 

گرفت. بهره  کرونا  به  مبتالیان  آمار 

همدان  اســــتانداری  اجتماعــــی  امــــور  دفتــــر  مدیــــرکل 
بیان کرد: هر چند بازرســــی و نظارت بــــر عهده تیم های 
بازرســــی قرارگاه زیســــتی و ســــتاد صیانت بــــوده اما هر 
کنترل و بازرســــی  صنــــف و اتحادیه مکلف و مســــؤول 
آنهــــا باید در برابــــر حقوق  زیر مجموعــــه خود اســــت و 

باشند. گو  پاسخ  شهروندی 
وی اظهــــار کرد: افراد مبتــــال به کرونا بایــــد مثبت بودن 
تســــت کرونای خود را به اطرافیان و مســــؤول محل کار 
اطالع بدهنــــد همچنین از تردد در جامعه و اداره به طور 

کنند. خودداری  جدی 
و  نحــــوه  کنتــــرل  مســــؤولیت  داد:  ادامــــه  فــــر  نــــادری 
چگونگــــی اجــــرای مصوبات ســــتاد کرونــــا در ادارات بر 
عهده حراســــت است و رئیس اداره نیز باید در این باره 

باشد. گو  پاسخ 
گفت:  همدان  مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســــتانداری 
گزارش هایــــی مبنی بر خــــودداری از دورکاری افراد دارای 
بیماری زمینه ای، مادران باردار و مادران دارای کودک زیر 
۶ سال به ستاد صیانت رســــیده است در حالی که مدیر 

اداره باید افراد واجد شرایط را به دورکاری بفرستد.
نادری فر بیان کرد: کارمندان مشــــکوک به کرونا باید از 
چرخه کار در اداره خارج شــــده و اجــــازه حضور و جوالن 
آنهــــا در اداره تا زمان دریافت تســــت منفــــی کرونا داده 

نشــــود و آنها نباید تا این زمان به اداره مراجعه کنند.
وی گفــــت: بایــــد در اماکــــن تجمــــع نیروی انســــانی که 
لودگــــی بیشــــتری هســــتند نظیــــر مراکــــز خرید،  دارای آ
مطب پزشــــکان، کلینیک هــــای تخصصی، داروخانه ها، 
آزمایشــــگاه ها، بانک ها و باشــــگاه های ورزشی میزان 

کرد. بیشتر  را  ها  مراقبت 
بازرس ســــتاد مدیریت بیماری کرونا در استان همدان 
و  ارتش  نویــــن  جنگ  خودروهــــای  حضــــور  گفــــت:  نیز 
ســــپاه برای ضدعفونی و گندزدایــــی معابر و اماکن یک 
بار روانــــی را در جامعه ایجاد کرده کــــه منجر به افزایش 

رعایت نکات بهداشــــتی از سوی شهروندان می شود.
شــــهری  اماکن  ضدعفونی  افزود:  فرجی  مهدی  ســــردار 
و روســــتایی نهاوند هفته گذشــــته به مدت ۴8 ساعت 
صورت گرفت و حضور این خودروها در اماکن شــــهری 
و روستایی موجب احساس خطر ابتال به کرونا از سوی 

شد. مردم 
وی یکی از مشــــکالت کنونی را باور مــــردم مبنی بر رفع 
شــــدن خطر ابتال به کرونا دانســــت و افزود: می توان در 
این باره بــــا صداقــــت و صراحت مشــــکالت را از طریق 
فضای مجازی و رســــانه ها با مردم در میان گذاشــــت تا 

باشند. امور  جریان  در  آنها 
اســــتان  انصارالحســــین)ع(  ســــپاه  فرمانده  جانشــــین 
همدان اضافه کرد: باید از مــــردم برای مهار کرونا کمک 
آنهــــا بدانند که نیروهای مراکز بهداشــــتی و  بخواهیم و 
درمانی و بیمارســــتان ها به عنوان خــــط مقدم مبارزه با 
ایــــن ویروس یک به یــــک از چرخــــه کار و فعالیت خارج 

نیست. جایگزینی  برای  نیروی  و  شده 
در  هواشناسی  گزارش  اســــاس  بر  گفت:  فرجی  ســــردار 
ماه های پیش رو با ریزش برف ســــنگین و ســــردی هوا 
را تجربــــه می کنیم بنابراین بایــــد از هم اینک اقدام های 
خود را مطابــــق با وضعیت هــــا پیش رو پیــــش بینی و 

کرد. طرح ریزی 

هفت شهرستان همدان
در وضعیت بحرانی کرونا

استیکرهای ارسالی شهروندان به هگمتانه #من-محمد)ص(-را-دوست-دارم
له وسلم در ارادت به رسول اهلل صلی اهلل علیه وآ



کنیم. از دسـت زدن به چشـم ها، بینی و دهان خـودداری 

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/12         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/28

برابــر رأی شــماره 139960326005000583 - مــورخ 1399/07/28 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
کامران سینا به شماره شناسنامه 54 و به شماره ملی 3962518908 صادره از نهاوند 
فرزند خداکرم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 545/56 - مترمربع پالک 
2486 - اصلــی بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقــوق ارتفاقی ندارد، 
خریداری از مالک رسمی عادل شهبازی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 757

چــون آقــای حجت الــه مهدویان مالک دو دانگ مفروز از بناء و مشــاع در محوطه پالک 2 فرعی از 239 اصلی و 239 اصلی بخش یک نهاوند برابر درخواســت آگهی شــماره 1670 و 
1469/ن/99 مورخه 1399/08/06 تقاضای در قالب صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده  و متقاضی در موعد مقرر مراجعه ننموده اند و مدعی می باشــند که مجاورین 
را نمی شناســند و دسترســی به مالکین ندارند، لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 
آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاورین پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در روز پنجشــنبه مورخه 1399/08/22 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک 
واقع در نهاوند، خیابان ابوذر، جنب پاســاژ گروس، بن بســت رضایی. عدم حضور مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، در همین 

روزنامه درج می گردد.
م.الف 752

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

آقای نصرت اله زمانی پیمان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق 
بــه مهر دفترخانه 32 همدان مدعی اســت یک جلد ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی 701 فرعی از 151 اصلی واقع در بخش چهار 
که ذیل دفتر الکترونیکی 139620326007000072 ســابقه ثبت 
دارد ، نزد کســی در بیع شرط نیســت که در اثر سهل انگاری مفقود 
گردیده، لذا به اســتناد تبصره الحاقي بــه ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت آگهي مي شــود تا در صورتي که کسي مدعي انجام معامله و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد، از تاریخ نشر آگهي تا مدت 10 
روز پس از انتشار آگهي به اداره ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. لذا چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت و یا سند معامله به اداره ثبت ارائه نگردد، اداره ثبت اسناد و 
امالک سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي فوق 

تسلیم خواهد نمود.
م.الف 291

آگهی فقدان سند

هادی یونسی عطوف- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار
محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/27         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/12

برابر رأی شماره 139960326006000971 مورخه 1399/06/30 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مصطفی احمدوند فرزند مراد به شماره شناسنامه 26323 صادره 
از مالیر در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 181/99 مترمربع قســمتی 
از پــالک 2143 اصلی واقــع در بخش یک مالیر برابر قــرارداد 98670381-
98/07/09  مالک رســمی خانم کوکب قائم مقامی محرز گردیده اســت. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند 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 269
محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/27         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/12

برابر رأی شماره 139960326006001017 مورخه 1399/07/05 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمود فرخی فرزند علی عباس به شــماره شناسنامه 13 صادره 
از مالیر در ششــدانگ یک قطعه زمین دیمزار به مساحت 59131/03 مترمربع 
قســمتی از پالک 173 فرعــی از 38 اصلی واقع در مزرعه علی آباد روســتای 
پیرمیشــان بخش دو مالیر خریداری از مالک رســمی آقایان علی عباس فرخی 
و احمدعلی ترکمن محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، 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 274

ه باشید
ما همرا

با 

4651 1399  شماره  12  آبان  دوشـــنبه   

5 ایران و جهان

امکان درخواست مجدد 
دریافت یارانه فراهم شد

بــــا تصویب نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی 
 
ً
مجددا می تواننــــد  نمی گیرنــــد  یارانــــه  کــــه  افرادی 

کنند. یارانه  دریافت  درخواست 
نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی در جلســــه 
علنی روز گذشــــته )یکشــــنبه ۱۱ آبان( قــــوه مقننه 
طرح  به  الحاقی  پیشــــنهادات  بررســــی  جریان  در  و 
یک فوریتــــی تأمین کاالهای اساســــی با اســــتفاده 
از کاالبــــرگ الکترونیکــــی، پیشــــنهاد حســــینعلی 
حاجی دلیگانــــی به منظور الحاق یک تبصره به این 
طرح را بررســــی و با آن موافقت کردند. بر اســــاس 
ایــــن تبصره الحاقی که مــــورد موافقت نمایندگان 
که یارانه نمی گیرند می توانند  گرفت، کســــانی  قرار 
آزمون  کنند و با برقراری  درخواست دریافت یارانه 
وسع اگر شــــرایط دریافت یارانه را داشــــته باشند، 

کرد. خواهند  دریافت  یارانه   
ً
مجددا

434 نفر 
قربانی رکورد سیاه کرونا

» آی سی یو« بستری   5۲44 بیمار در
هستند 

ســــخنگوی وزارت بهداشــــت گفــــت: از ظهــــر روز 
کووید۱9  بیمــــار   ۴3۴ گذشــــته  روز  ظهر  تا  شــــنبه 

جان خود را از دست دادند. 
بهداشت  وزارت  ســــخنگوی  الری  سیماســــادات 
گفت: از ظهر روز شــــنبه تا ظهر روز گذشته ۱۱ آبان 
۱399 و بــــر اســــاس معیارهای قطعی تشــــخیصی، 
کووید۱9 در  ۷۱9 بیمار جدیــــد مبتال بــــه  ۷ هــــزار و 
کشــــور شناســــایی شــــد که دو هــــزار و 389 نفر از 
آنها بســــتری شــــدند.مجموع بیماران کووید۱9 در 

۴9۱ نفر رسید. ۶۲۰ هزار و  کشور به 
وی افــــزود: متاســــفانه در طول ایــــن مدت، ۴3۴ 
بیمــــار کوویــــد۱9 جان خــــود را از دســــت دادند و 
مجموع جــــان باختگان این بیمــــاری به 3۵ هزار و 

رسید. نفر   ۲98
الری ادامه داد: خوشــــبختانه تــــا کنون ۴8۶ هزار و 
۶9۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شــــده اند. ۵۲۴۴ نفر از بیمــــاران مبتال به 
تحت  بیماری  ایــــن  شــــدید  وضعیت  در  کووید۱9 
مراقبــــت قرار دارند.تا کنون چهــــار میلیون و 9۶۵ 
هزار و 3۲۶ آزمایش تشــــخیص کووید۱9 در کشور 

است. شده  انجام 

کاهش دوباره قیمت دالر
خ به ۲6۷00 تومان رسید  نر

میانــــه  در  کــــه  آمریکا)اســــکناس(  دالر  قیمــــت 
معامــــالت روز شــــنبه بــــه ۲۶ هــــزار و 8۷۰ تومــــان 
رســــیده بــــود، در شــــروع معامالت دیــــروز ۱۱ آبان 
۷۰۰ تومان  ۲۶ هزار و  ۱۷۰ تومان کاهش به  ۱399 با 

رسید.
99 در  آبــــان   ۱۱ در جریــــان معامالت روز یکشــــنبه 
صرافی هــــای بانکــــی، قیمــــت هر اســــکناس دالر 
۱۷۰ تومانی نســــبت به روز شنبه، به  آمریکا با افت 
۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان رســــید. این در حالی است که 
 8۷۰ ۲۶ هزار و  در میانه معامالت روز شنبه، نرخ به 

بود.  رسیده  تومان 

اخبار کوتاه

روحانی:
 هرگونه کندی یا ناهماهنگی در ترخیص کاالهای ضروری 

به هیچ وجه قابل پذیرش نیست
رئیس جمهور با اشــــاره به شرایط رو به بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات 
کشور و تقویت مناسبات خارجی همزمان با اجرای تصمیمات برای تسهیل واردات و صادرات ابراز 

، سرمایه و کاال به ثبات و آرامش بازگردد. امیدواری کرد که بازارهای ارز
، روز یکشــــنبه در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه  حجت االســــالم حسن روحانی رئیس جمهور

ســــتاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شــــده برای ترخیص سریع تر 
کاالهای اساســــی و مواد اولیه کارخانجات از گمرک، تاکید کرد که تصمیمات اتخاذ شــــده در ستاد 
اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین کاالهای ضروری و نیازهای 
وارداتی واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هرگونه کندی یا ناهماهنگی در 

این خصوص  به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
رئیس جمهور وزارتخانه های صمت، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت 

موانع ترخیص این کاالها را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری الزم را معمول دارد.

روحانی با تاکید بر اینکه تأمین معیشــــت جامعه دغدغه نخست دولت و نظام است، اظهار داشت: 
بخش عمده ای از مواد غذایی مردم به اندازه کافی در داخل تولید می شــــود، لذا نباید ناهماهنگی ها 

در زمینه کاالرسانی و توزیع این کاالها موجب بی ثباتی قیمت ها و ایجاد مشکل برای مردم شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: نوســــانات اخیر برخی از اقالم اساســــی مانند گوشت قرمز ناشی از برخی 
ناهماهنگی ها در شــــبکه تامین و توزیع اســــت و باید هرچه زودتر چنین مشــــکالتی توسط وزارت 
صمت و وزارت جهادکشــــاورزی برطرف شود. سایر دستگاه های مرتبط نیز موظفند در تنظیم بازار 

با وزارت صمت هماهنگی و همکاری الزم را داشته باشند.

، از امروز ظهر محدودیت رفت و آمد  با ابالغ وزارت کشــــور
در ۲۵ مرکز استان  اعمال می شود.

نشســــت کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســــتاد ملی 
مدیریت بیمــــاری کرونا عصر روز یکشــــنبه ۱۱ آبان ماه، به 
ریاست حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور و دبیر این 

کمیته برگزار شد.
در این نشست با اشاره به شــــیوع فزاینده ویروس کرونا 
در کشــــور در هفته های اخیر و مصوبه ابالغی از ســــوی از 
سوی ســــتاد ملی کرونا در خصوص اعمال محدودیت در 
، درخصوص اعمال محدودیت  شهرهای با وضعیت قرمز

تردد در روزهای آینده بررسی و تصمیم گیری شد.
در این نشســــت، مقرر گردید در ۲۵ شهر مرکز استان که 
وضعیــــت قرمز داشــــته و پیش از ایــــن محدودیت هایی 
از ســــوی ســــتاد ملی کرونا در این شــــهرها اعمال شــــده 
اســــت، خروج خودروهای شــــخصی با پالک بومی و ورود 
محدودیت ها  ایــــن  باشــــد.  ممنوع  غیربومی  خودروهای 
شــــامل موارد ضــــروری، کاالهــــای مایحتاج مــــردم و موارد 

اضطراری نمی شود. 
همچنیــــن مقرر شــــد مجموعه اســــتان تهــــران و البرز به 

صورت یکپارچه شامل این محدودیت تردد واقع شود.
براســــاس مصوبــــه کمیته امنیتــــی، اجتماعــــی و انتظامی 
ســــتاد ملی کرونا، از ۱۲ ظهر امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه این 
محدودیت ها در مبادی ورودی و خروجی شهرهای مراکز 
استان و مجموعه استان تهران و البرز اعمال خواهد شد. 
همچنین محدودیت ها تا ۱۲ شــــب روز جمعه ۱۶ آبان ماه 

ادامه خواهد داشت.
در صورت عدم توجه بــــه محدودیت تردد و اخطار پلیس، 

متخلفین ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد. 
ایــــن کمیتــــه همچنیــــن تاکید کرد؛ ســــتادهای اســــتانی 
مدیریت بیماری کرونا با مســــوولیت اســــتانداران باید به 
فوریــــت ضمن هماهنگی حوزه های مختلف در راســــتای 
اعمال محدودیت ها نســــبت به اطالع رســــانی کافی و به 
موقــــع اقدام کنند. همچنین کمیته اطالع رســــانی ســــتاد 
ملی کرونا بایستی نسبت به اطالع رسانی و اقناع موضوع 

در افکارعمومی اقدام کند.
براساس این گزارش، کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی 
مدیریــــت کرونا طی اطالعیه ای جزئیــــات محدودیت تردد 

خودروهای شخصی را ارائه کرد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است: 

نظــــر به برگــــزاری چهل و دومین جلســــه کمیتــــه امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ســــتاد ملی مدیریت بیماری کرونا در 
خصوص چگونگی محدودیت ها در تعطیالت پیش رو،  

تصمیمات کمیته به شرح ذیل اعالم می شود:
۱- از ســــاعت ۱۲ روز دوشــــنبه مــــورخ ۱۲-8-۱399 خــــروج 
خودروهای شــــخصی با پــــالک بومــــی و ورود خودروهای 
/به ۲۵ مرکز اســــتان، به شرح  شــــخصی با پالک غیربومی از

مندرج در بند ۲ ، ممنوع است. 
: تهران،  ۲- مراکز اســــتان های دارای ممنوعیت عبارتند از
، خراســــان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،  البرز
مرکزی،  قــــم،  اصفهان،  کردســــتان،  خوزســــتان،  فــــارس، 
، هرمزگان،  خراســــان جنوبی، اردبیل، کرمانشاه، بوشــــهر
یــــزد، لرســــتان، خراســــان شــــمالی، ایــــالم، چهارمحــــال و 

بختیاری، »همدان«، زنجان، سمنان و کرمان.
3- اعمــــال ممنوعیت ها در اســــتان های تهــــران و البرز از 
انتهای حوزه اســــتحفاظی آنها آغاز و به صــــورت یکپارچه، 

ورود پالک غیر بومی و خروج پالک بومی ممنوع می گردد.
۴- زمان آغاز  اجرای طرح  ســــاعت ۱۲:۰۰ روز دو شنبه مورخ 

۱۲-8-۱399 می باشد.
۵- زمــــان خاتمه طرح ســــاعت ۲۴ روز جمعه مورخ 8-۱۶-

۱399 می باشد.
۶- پلیس راهنمایی و رانندگی نســــبت بــــه اعمال جریمه 
۵۰۰ هزار تومانی برای متخلفان بر اساس کد تعریف شده 

قبلی، اقدام می نماید.
۷- ستاد اســــتانی مدیریت بیماری کرونا ضمن تشکیل 
جلســــه با دســــتگاه های متولی نســــبت به هماهنگی و 
پشــــتیبانی جهت اجــــرای محدودیت هــــای ابالغی اقدام 
نماید. در این راستا الزم است ادارات کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان نسبت به انسداد معابر غیر اصلی 

با هماهنگی پلیس راهور استان اقدام نمایند.
8- کمیته اطالع رسانی نســــبت به انجام اقدامات تبیینی 
و انعکاس تصمیمات در رســــانه های کشور اعم از صدا و 
سیما و مطبوعات، اقدام مستمر و موثر معمول نماید. در 
این راســــتا تنظیم اطالعیه های الزم و انجام مصاحبه های 

تخصصی مد نظر و اقدام قرار گیرد.
9- خودروهــــای عمومــــی، انتظامــــی، امــــدادی، درمانــــی، 
خدماتــــی، حمل کاالها و مواد اساســــی مشــــمول اعمال 

ممنوعیت های تعیین شده نمی گردند.

سرلشکر باقری خبر داد؛

ورود سالیانه ۲0 هزار افسر به دانشگاه های نیروهای مسلح
رئیس ستاد کل نیروهای مســــلح از ورود سالیانه ۲۰ هزار 

افسر به دانشگاه های نیروهای مسلح خبر داد.
سردار سرلشــــکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح در حاشــــیه امضای تفاهم نامه همکاری بین ستاد 
کل نیروهای مســــلح و شــــورای عالی انقالب فرهنگی که 
دیروز )یکشــــنبه( در ســــتاد کل نیروهای مسلح منعقد 
شــــد، در جمع خبرنــــگاران با تبریک ســــالروز میالد پیامبر 
اکــــرم )ص( و امام صــــادق )ع( و هفته وحــــدت، گفت: به 
برکت ایــــن ایام امروز بــــا حضور حجت االســــالم »عاملی« 
تفاهم نامــــه همکاری بین ســــتاد کل نیروهای مســــلح و 

شورای عالی انقالب فرهنگی به امضاء رسید.
وی افزود: این تفاهم نامه موجب توســــعه همکاری های 
آموزشــــی، علمی و پژوهشــــی بین این دو مجموعه بزرگ، 

نیروهای مســــلح و دانشــــگاه ها و پژوهشگاه های کشور 
خواهد شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان 
کرد: نیروهای مسلح ۱۴ دانشگاه و در مجموع 3۰ مجموعه 
دانشــــگاهی، دانشــــکده ای و پژوهشــــگاهی دارنــــد کــــه 
سالیانه حدود ۲۰ هزار افسر جوان ما وارد این دانشگاه ها 
مجموعه هــــای  گفــــت:  باقــــری  سرلشــــکر  می شــــوند. 
پژوهشــــگاهی فوق العاده ارزشمندی در نیروهای مسلح 
در حوزه هــــای دفاعی، امنیتی و ســــایر حوزه هــــای مرتبط، 

مشغول فعالیت های علمی هستند.
وی تاکیــــد کــــرد: در حوزه هــــای گوناگون چــــه صنعتی که 
صنایع دفاعی کشور را شــــکل داده است و چه حوزه های 
علوم انســــانی که مباحــــث گوناگونی در امنیــــت و دفاع 
کشــــور پشــــتیبانی می کنند، نیروهــــای مســــلح در حال 

تحقیق و فعالیت هستند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه زمینه های 
گوناگــــون همــــکاری بین ســــتاد کل نیروهای مســــلح و 
شــــورای عالی انقالب فرهنگی وجود دارد، اظهار داشــــت: 
ما در زمینه نحوه ارزش گذاری مدارک علمی دانشگاه های 
نیروهای مســــلح، نحوه جــــذب و ارتقای هیئــــت علمی و 
هیئت های پژوهشــــی نیروهای مسلح و ســــایر زمینه ها 
نیازمنــــد این همکاری هســــتیم کــــه در ایــــن تفاهم نامه 

پیش بینی شده است.
سرلشــــکر باقری گفت: بر اســــاس این تفاهم نامه، کارگروه 
مشترکی پیش بینی شده که درباره جزئیات با یکدیگر بحث 
خواهند کرد و ان شاءاهلل همکاری های ما که از گذشته وجود 

داشته است، توسعه چشم گیری خواهد داشت.

انعکاس
کودکان مبتال به کرونا

بخش مراقبت های ویژه کووید19 کودکان بیمارستان نمازی شیراز

اعمال محدودیت های تردد در همدان از ظهر امروز

ممنوعیت ورود و خروج  از شهر
جریمه 500 هزار تومانی در انتظار متخلفان

اعمال محدودیت های تردد در ۲5 مرکز استان

صحبت های تلویزیونی
امام خامنه ای در روز والدت پیامبر اعظم)ص( با مردم

رهبــــر معظــــم انقــــالب اســــالمی در روز میــــالد پیامبر 
اســــالم)ص( و امــــام صــــادق)ع( ســــخنرانی تلویزیونی 

خواهند داشت.
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  حضرت 
روز ســــه شــــنبه ۱3 آبان ۱399 مصادف با هفدهم ربیع 

اکــــرم)ص( و  االول ســــالروز والدت حضــــرت رســــول 
حضرت امام جعفــــر صادق)ع( ســــاعت ۱۰:3۰ صبح به 

صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد.
این ســــخنرانی بــــه صورت زنده از شــــبکه یک ســــیما، 

شبکه خبر و رادیو ایران پخش خواهد شد.

تجارت خارجی ۷ ماهه 3۸.۲ میلیارد دالر شد
واردات 13.۸ میلیون تن کاالی اساسی

رئیس کل گمرک با اشاره به حجم تجارت خارجی هفت 
ماهه امسال گفت: ارزش تجارت خارجی در این مدت 

به 38.۲ میلیارد دالر رسید.
مهــــدی میراشــــرفی رئیــــس کل گمرک ایــــران در مورد 
حجــــم تجارت خارجی ۷ ماهه ســــال 99 اظهارداشــــت: 
ارزش تجــــارت خارجــــی در این مدت بــــه 38.۲ میلیارد 

دالر رسید.
رئیس کل گمرک افزود: ســــهم صادرات ۶۵.۵ میلیون 
تن به ارزش ۱8.۲ میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت 
مشــــابه ســــال 98 به لحاظ وزنی ۱۷.۵ درصد و به لحاظ 

ارزشی ۲3 درصد کاهش دارد.
وی ادامــــه داد: همانطــــور که پیش بینی می شــــد روند 

کاهشی صادرات به نسبت ماه قبل یعنی شهریور ماه 
۱۰ درصد کم شــــده و نوید خوبی است که تا پایان سال 

روند صادرات کشور طبیعی شود.
معاون وزیر اقتصاد در مورد واردات نیز بیان داشــــت: 
سهم واردات ۱9.3 میلیون تن کاال بوده که ارزش آن ۲۰ 
میلیارد دالر است. از این میزان سهم کاالهای اساسی 

۱3.8 میلیون تن بوده است.
میراشــــرفی یادآور شــــد:  یکــــی از عمده تریــــن کاالهای 
اساســــی وارد شــــده ذرت به وزن ۵.8 میلیون تن بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل )۵.۱ میلیون تن( 
رشــــد دارد و  جزو نهادهای اصلی در خوراک دام و طیور 

است.

واکنش داریوش ارجمند به توهین فرانسه به پیامبر اعظم)ص(:

مکرون، مملکت خودش را درست کند
داریوش ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش 
بــــه توهین مکــــرون به پیامبــــر اکرم)ص( گفــــت: این 
توهین ها چیز جدیدی نیســــت، ۱۴۰۰  سال است که از 
زمان حیات پیامبر به ایشــــان توهین می شد و تا امروز 

هم ادامه داشته است.
علی)ع(  امــــام  ســــریال   " اشــــتر "مالک  نقش  بازیگــــر 
می خواهد  کــــه  غلطی  هــــر  مکرون  کرد:  خاطرنشــــان 
بکند اما قبل از آن چقدر خوب اســــت که از خودش 
عرضــــه نشــــان دهــــد و مملکت خودش را درســــت 
کند. چــــرا که بدبختی هــــای عجیبی دارنــــد؛ می گویند 
گفته سیدحســــن نصــــراهلل ببینید  آزادی بیان اما به 

چه  هولوکاســــت  ماجرای  با 
محاکمه هــــا  چــــه  و  کردنــــد 
درنظــــر  را  زندانی هایــــی  و 
همچــــون  بایــــد  گرفتنــــد. 
حــــزب اهلل  دبیــــرکل 
افشای شــــان کــــرد. بدترین 
زمین انــــد  روی  آدم هــــای 

که خودشــــان بــــه آزادی بیــــان و حتی آزادی انســــان 
در  کــــه  ببینیــــد  را  تاریــــخ  برویــــد  ندارنــــد.  اعتقــــادی 
مراکــــش، تونس، آفریقا و حتی الجزایر چه بالیی ســــر 

آوردند.  مردم 
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آغاز فراخوان مجامع انتخاباتی ۲ هیأت ورزشی تیراندازی و پینگ پنگ استان همدان
معــــاون توســــعه امــــور ورزش اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان از آغاز فراخــــوان مجامع 

انتخاباتی ۲ هیأت ورزشی تیراندازی و پینگ پنگ استان همدان خبرداد.
زشــــی تیرانــــدازی و پینگ پنگ  وســــای هیأت های ور عبــــاس قهرمانــــی از فراخوان انتخاب ر

داد. خبر 
وی خاطرنشــــان کرد: ثبت نام از متقاضیان احراز تصدی این ۲ هیأت ورزشــــی از شنبه ۱۰ آبان ماه به 

مدت یک هفته کاری تا ۱8 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
معاون توســــعه امــــور ورزش اداره کل ورزش و جوانان اســــتان، ادامــــه داد: از عالقمندان نامزدی 
ریاست هیأت های نامبرده دعوت می شود جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به امور مجامع 

اداره کل مراجعه نمایند .
وی تصریح کــــرد: اعتقاد به نظام جمهوری اســــالمی، داشــــتن تابعیت جمهوری اســــالمی ایران، 

مدرک تحصیلی حداقل کارشناســــی، داشــــتن حداقل ۲۵ ســــال ســــن، اعتقاد به ادیان رســــمی 
، عدم اعتیاد و ســــوء ســــابقه کیفری، عدم امکان ثبت نــــام از افراد باز نشســــته یا بازخرید  کشــــور
شــــده، لزوم سکونت دائمی در اســــتان همدان، ارائه معرفی نامه کتبی و رسمی از سازمان ورزش 
 جهت کارکنان نیروهای مســــلح از جمله شرایط الزم 

ً
و آمادگی جســــمانی نیروهای مســــلح صرفا

برای داوطلبان می باشد. 

تجلیل از مربیان هیأت 
اسکیت همدان

مهــــدی مجیــــدی رئیس هیأت اســــکیت اســــتان 
همــــدان طی نشســــتی با هیــــأت رئیســــه و مربیان 
این رشــــته ورزشی به مناســــبت روز مربی از زحمات 

وتالش های مربیان تقدیر کرد.
رئیس هیــــأت اســــکیت اســــتان همــــدان در این 
نشســــت بــــه دســــتاوردهای هیأت اســــکیت طی 
۵ســــال گذشــــته اشــــاره کرد و حضور ۴ ملی پوش 
در عرصه هــــای برون مرزی را نتیجــــه زحمات مربیان 

عنوان کرد. 
مجیدی اخالق حرفه ای و آموزه های رفتاری به ورزش 
کاران را مــــورد تأکید قــــرار داد و از مربیان خواســــت 

بیشتر از پیش بر این مهم اهتمام ورزند.
وی بــــه حضور قهرمان اســــکیت اســــتان افشــــین 
محبی در تیــــم ملی اســــکیت روی یخ فدراســــیون 
جمهــــوری اســــالمی ایــــران به عنــــوان دســــتاورد و 
اتفاقی مبارک یــــاد کرد که در صــــورت حمایت اداره 
ورزش شاهد حضور بیشــــتر قهرمانان اسکیت در 

عرصه های بین المللی خواهیم بود.
در این نشســــت با اهــــدای لــــوح تقدیــــر و هدیه از 
زحمات مربیان اسکیت همدان تقدیر به عمل آمد.

برگزاری همایش کوهپیمایی 
در فامنین  

همایــــش کوهپیمایــــی ویــــژه آقایان به مناســــبت 
هفته وحدت در ارتفاعات روســــتای ازنو شهرستان 

فامنین برگزارشد.
به همت هیــــأت کوهنوردی و صعود های ورزشــــی 
به  آقایان  ویــــژه  کوهپیمایی  همایش  شهرســــتان، 
مناســــبت گرامیداشــــت هفته وحدت در ارتفاعات 
روســــتای ازنو از توابع بخش پیشــــخور شهرســــتان 

فامنین برگزار گردید.
و  کوهنــــوردی  هیــــأت  رئیــــس  نعیمــــی  حســــین 
صعود هــــای ورزشــــی شهرســــتان فامنیــــن ضمن 
تقدیر و تشــــکر از همه شــــرکت کنندگان و اعضای 
هیــــأت شهرســــتان در برگــــزاری همایــــش و ایجاد 
زمینه یک فعالیت طبیعت گردی آن هم به صورت 
ورزشی، اظهار امیدواری کرد که با تشکیل گروه های 
کوهنوردی در شهرستان شاهد توسعه این ورزش 
و افزایش عالقمندان بــــه همایش ها و صعود های 

ورزشی در شهرستان باشیم.

خبــر

با توجه به محدودیت های جدید اعمال شده در مشاغل 
، تعطیلی در حوزه ورزش به 89  گروه شغلی دو، سه و چهار

شهرستان و مرکزهای ۲۵ استان رسید. 
طبــــق جــــدول گروه های شــــغلی، مراکــــز تمریــــن و انجام 
مســــابقات ورزشــــی نیز در گروه شــــغلی دو، اســــتخرهای 
سرپوشــــیده به عنوان گروه شــــغلی ســــه و باشگاه های 
ورزشــــی ورزش هــــای پربرخــــورد از جمله کشــــتی، کاراته و 
جودو و نیز باشگاه ورزشی ســــالنی به عنوان گروه شغلی 

چهار تعیین شده اند.

 محدودیت ورزشی در ۸9 شهرستان �
محل های تمرین و انجام مســــابقات ورزشــــی نیز در گروه 
شغلی دو، استخرهای سرپوشیده به عنوان گروه شغلی 
سه و باشــــگاه های ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشــــتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه های ورزشی سالنی به 
، در 89 شهرستان تا ۱۴ آبان ماه  عنوان گروه شــــغلی چهار

تعطیل خواهند بود.
هفته گذشته ۴3 شهرســــتان در وضعیت بحرانی بودند 
که در گروه  ای شــــغلی دو، ســــه و چهار محدودیت ایجاد 
شــــده بود. این محدودیت هــــا به مدت یــــک هفته دیگر 
در این شهرســــتان ها تمدید شد تا شــــاهد تعطیلی مراکز 
تمرین و انجام مسابقات ورزشی، استخرهای سرپوشیده 
و باشــــگاه های ورزشــــی ورزش هــــای پربرخــــورد از جمله 
کشــــتی، کاراته و جودو و نیز باشــــگاه ورزشــــی سالنی تا ١٤ 

آبان ماه سال جاری باشیم.

، جلفا، چاراویماق،  این ۴3 شهرســــتان  شــــامل آذرشــــهر
، مراغــــه و مرند از اســــتان آذربایجان شــــرقی،  عجب شــــیر
، ماکــــو و مهابــــاد از اســــتان  شهرســــتان های پیرانشــــهر
ســــمیرم،   ، خوانســــار شهرســــتان های  غربی،  آذربایجــــان 
شــــاهین شــــهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از اســــتان 
اصفهان و شهرســــتان های ایوان و دره شــــهر از اســــتان 
ایالم، شهرســــتان های دماوند و ورامین از اســــتان تهران، 
درگز از استان خراسان رضوی، مسجد سلیمان از استان 
خوزســــتان، خرمدره از استان زنجان، شــــاهرود از استان 
سمنان، استهبان از اســــتان فارس، بانه و بیجار از استان 
، رفسنجان از اســــتان کرمان،  کردســــتان، بافت، بردسیر
اســــالم آباد غرب، پاوه و گیالن غرب از اســــتان کرمانشاه، 
 ، گچســــاران از اســــتان کهگیلویه و بویراحمــــد، الیگودرز
، دورود و کوهدشت از اســــتان لرستان، دلیجان  پلدختر
از استان مرکزی، »تویسرکان«، »رزن« و »نهاوند« از استان 

همدان، ابرکوه، خاتم و مهریز از استان یزد بودند.
بــــه تازگی اما مقررات ســــخت گیرانه ای در ۴۶ شهرســــتان 
جدید به ۴3 شهرســــتان هفته قبل اضافه می شود که در 
گروه های شــــغلی دو، سه و چهار خواهد بود و که طبق آن 
، بناب،  آذربایجان شرقی شهرســــتان های اهر در اســــتان 
شبستر و میانه. در آذربایجان غربی اشنویه، بوکان، تکاب، 
خوی، ســــلماس و نقــــده. در اســــتان اصفهان، کاشــــان، 
. در  شــــهرضا و مبارکه. در اســــتان اردبیل، مشکین شــــهر
، نظرآباد. در خراسان جنوبی، شهرستان های  اســــتان البرز
بیرجنــــد، طبــــس و قائنات. در اســــتان خراســــان رضوی، 

، کاشــــمر و گناباد. در  ، نیشــــابور تربت حیدریــــه، ســــبزوار
اســــتان خراسان شــــمالی، اسفراین. در اســــتان سمنان، 
. در اســــتان فارس،  شهرســــتان های دامغان، و گرمســــار
شهرستان ممسنی. در استان کردستان شهرستان های 
، ســــنندج، کامیاران و مریــــوان. در اســــتان کرمان  ســــقز
شهرستان زرند و شهربابک. در کرمانشاه شهرستان های 
. در لرستان، شهرستان  جوانرود، ســــرپل ذهاب و کنگاور
. در استان  دلفان. در استان مازنداران، شهرستان رامسر
مرکزی شهرســــتان خمیــــن. در همدان شهرســــتان های 
"اسدآباد" و "کبودرآهنگ" و در استان یزد، شهرستان های 

بافق و میبد هستند. 

 محدودیت ورزشی در مرکز ۲5 استان به مدت 10 روز �
محدودیت های شــــغلی جدید در مشــــاغل گــــروه 3 و ۴ 
در مرکــــز ۲۵ اســــتان اعمال می شــــود تا این گونه شــــاهد 
تعطیلی اســــتخرهای سرپوشــــیده به عنوان گروه شغلی 
سه و باشــــگاه های ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشــــتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه های ورزشی سالنی به 
عنوان گروه شــــغلی چهار باشــــیم، محدودیت هایی که از 
روز چهارشــــنبه هفته جاری به مدت ۱۰ روز اعمال می شود 

و قابل تمدید خواهد بود.
، خراسان رضوی،  این محدودیت های در اســــتان های البرز
آذربایجــــان غربــــی، آذربایجان شــــرقی، فارس، قــــم، مرکزی، 
خوزستان، اصفهان، اردبیل، کرمانشــــاه، خراسان شمالی، 

 ، ایالم، چهارمحــــال و بختیاری، خراســــان جنوبی، بوشــــهر
هرمزگان، یــــزد، ایالم، »همدان«، زنجان، تهران، کردســــتان، 

سمنان و کرمان اعمال می شود و قابل تمدید خواهد بود.
عالوه بــــر ایــــن همانند چهــــار هفتــــه گذشــــته، تعطیلی 
باشگاه های ورزشی، ورزش های پر برخورد از جمله کشتی، 
کاراته، جودو و موارد مشــــابه، اســــتخرهای سرپوشیده و 
باشگاه های بدنسازی بر اساس ابالغیه ستاد ملی مقابله 
با کرونا برای در تهران اعمال می شود و تا ١٤ آبان ماه ادامه 
می یابد. با توجه به این که الگوی بیماری در استان تهران 
و البرز شــــبیه هم اســــت و مــــراودات زیادی بیــــن این دو 
اســــتان صورت می گیرد، مقرر شــــد مصوبات در ارتباط با 

استان تهران، در ارتباط با استان البرز هم وضع شود. 

3 شهر همدان در بین 
محدودیت های ورزشی کشور

»تویسرکان«، »رزن« و »نهاوند« مشمول محدودیت ها 

: سرپرست اداره ورزش و جوانان بهار

نقش مؤثر شهرداری ها در توسعه ورزش همگانی
رئیس شورای اســــالمی شهر و شهردار بهار با حضور در 
اداره ورزش و جوانان شهرســــتان بهار با سرپرســــت و 

کردند. گفتگو  و  دیدار  اداره  این  کارکنان 
سرپرســــت اداره ورزش و جوانان بهار در این نشست 
با تقدیــــر از توجه شــــهرداری و شــــورای شــــهر به حوزه 
ورزش، گفت: با توجــــه به نگاه مثبت حوزه شــــهری به 
ورزش می توان تعامالت بسیار خوبی را میان این اداره 

کرد. برقرار  جامعه  سالمت  راستای  در  شهرداری  و 
وی ادامــــه داد: یکــــی از مخاطــــرات جدی ایــــن روزهای 
جامعه ما ســــالمت مردم است که متأســــفانه به دلیل 
گســــترش شــــیوع کرونا کم تحرکی در بین مردم بیشتر 

است.  شده 
کرد: فعالیت های ورزشــــی  علیرضــــا صفی زاده تصریــــح 
آثــــار اجتماعی کــــه دارد باعث می شــــود  عــــالوه بــــر آن 
از  جامعه ای ســــرحال و بانشــــاط داشته باشــــیم و یکی 
که در رشــــد ورزش  همگانی اســــت نقش  بخش هایی 

کلیدی و بســــیار مؤثر دارد شهرداری ها هستند.
وی با اینکه شــــهرداری ها با توســــعه زیرســــاخت ها در 
همگانی  و  ورزشی  فعالیت های  توســــعه  زمینه  شهرها 
ود:  وندان خودشــــان فراهم می کنند، افز را برای شــــهر
وندان بهــــاری بــــرای ورزش نیــــاز به مســــیرهای  شــــهر
دوچرخه ســــواری  جهت  مناســــب  و  ایمن  وی  پیــــاده ر
صورت  راستا  این  در  کارهای  اخیر  سالیان  در  که  دارند 
وند با شــــتاب بیشــــتری  کــــه امیدواریم ایــــن ر گرفتــــه 

شود. دنبال 
وی با بیــــان اینکــــه پارک هــــای ورزش و بوســــتان های 
ورزشی بخشــــی از زیرساخت هایی است که شهروندان 
بــــرای مشــــارکت در فعالیت هــــای ورزشــــی بــــه آن نیاز 
دارند، افزود: آماده هرگونــــه همکاری در حوزه ورزش و 

آســــیب های اجتماعی با شهرداری بهار هستیم.
شــــهردار بهار نیــــز در این نشســــت گفت: شــــهرداری 

ارتقــــای ورزش همگانی، پویایی  آمادگی دارد تا جهــــت 
، ســــالمت و شــــادی جامعه و تحرک جوانان گام  شــــهر

بردارد.
کرد: اداره ورزش و جوانان بهار در  محمدرضا یاری بیان 
یکسال اخیر در راســــتای گسترش ورزش در شهر بهار 
اقدام های بســــیار خوب و شایســــته ای انجــــام داده که 

امیدواریم این مهم در آینده نیز تداوم داشــــته باشد.
رئیس شــــورای اسالمی شــــهر بهار نیز در این نشست 
گفت: شــــهرداری و شــــورای شــــهر بهار توجــــه ویژه ای 
بــــه ورزش همگانــــی دارد و شــــورای شــــهر نیــــز از این 
عمومی  ســــالمت  توســــعه  و  ترویج  بــــرای  بسترســــازی 

می کند. حمایت 
نقــــاط  دارای  شــــهرداری  و  ورزش  حــــوزه  گفــــت:  وی 

ودمان  ور ابتدای  از  هســــتندو  زیادی  بســــیار  مشترک 
تسهیل گری  بر  را  خود  سیاســــت  شــــهری  مدیریت  به 
گذاشــــتیم و به دنبــــال این  بــــه ورزش  امــــور مربــــوط 
شــــود  مســــاعد  همگانی  ورزش  برای  زمینه  تــــا  بودیم 
و خدا را شــــکر طی یکســــال اخیر و بــــا مدیریت جدید 
اداره ورزش، تحــــوالت خوبــــی در ایــــن راســــتا صورت 

است. گرفته 
ورزش  بــــر  اعتقــــاد  داد:  ادامــــه  فیض الهــــی  حســــین 
همگانــــی توجه به دو مقوله و مؤلفه مهم یعنی موضوع 
پیشــــگیری و درمان است، هم افزایی و همگرایی میان 
حوزه بهداشــــت و درمــــان، شــــهرداری و اداره ورزش و 
جوانان می تواند اهــــداف و برنامه های ورزش و جوانان 

کند. نهادینه  بهار  شهر  در  را 

درخواست امام جمعه اسدآباد برای راه اندازی ورزش صبحگاهی

ورزش  راه انــــدازی  خواســــتار  اســــدآباد  جمعــــه  امــــام 
صبحگاهــــی ایــــن شــــهر توســــط اداره ورزش و جوانان 

شد. شهرستان 
حجت االســــالم سیدموســــی حســــینی مجد در دیــــدار 
اســــدآباد  جوانــــان  و  زش  ور اداره  جدیــــد  پرســــت  سر
جوان  بــــه  اشــــاره  با  او،  با  مجموعــــه  ایــــن  کارکنــــان  و 
جوانان  مســــائل  به  اهتمام  بر  کشــــور  جمعیت  بودن 
اصلی  ســــرمایه  نوجوانان  و  جوانان  گفت:  و  کیدکرد  تأ
سرمایه  این  حفظ  برای  و  هســــتند  نظام  و  کشــــور  این 
تالش  بایــــد  جامعــــه  آینــــده  در  آنهــــا  نقش آفرینــــی  و 

نکند. وگذار  فر کوششــــی  هیچ  از  و  کرده  مضاعف 
وی با بیان اینکه ورزش موجب نشاط روح انسان بوده 
و مانعــــی در برابر آســــیب های اجتماعی و گناه اســــت، 

شهرســــتان  در  صبحگاهــــی  ورزش  راه انــــدازی  افــــزود: 
 
ً
در هفتــــه یک روز بــــا حضور مــــردم و مســــؤوالن قطعا
در ترغیــــب جامعه بــــه ورزش از نقش مؤثــــری برخوردار 
صبحگاهــــی  ورزش  کــــه  روزهایــــی  در  و  بــــود  خواهــــد 
شهرســــتان برگزار شــــود، بنده نیز در این برنامه حضور 

داشت. خواهم  فعال 
هــــم  اســــدآباد  نــــان  جوا و  زش  ور اداره  پرســــت  سر
ورت ایجــــاد پایــــگاه فرهنگــــی در مجموعــــه  بــــر ضــــر
توجه  با  گفت:  و  کیدکرد  تأ شهرســــتان  این  زشــــی  ور
برنامه های  برگــــزاری  ممنوعیــــت  و  ونــــا  کر شــــیوع  به 
این  در  ونا  کر تهدید  از  بســــته،  فضاهای  در  مختلــــف 
رابطــــه می تــــوان بــــه عنوان یــــک فرصت بــــرای بهره 
مجموعه  ظرفیــــت  و  جغرافیایی  موقعیــــت  از  مندی 
نــــان در راســــتای ایجــــاد  زش و جوا زشــــی اداره ور ور
مختلف  برنامه هــــای  برگــــزاری  برای  فرهنگی  پایــــگاه 
باز  فضای  در  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  براســــاس 

کرد. اســــتفاده  مجموعه  این 
جمور تصریح کــــرد: ایجاد پایــــگاه فرهنگی در مجموعه 
با  جامعه  آشــــتی  تحقــــق  موجب  شهرســــتان  ورزشــــی 
ورزش و افزایــــش جامعــــه هــــدف ورزش شهرســــتان 
و ارتقــــاء انگیزه افراد در اســــتفاده از امکانات ورزشــــی 
مجموعه و اســــتخراج افــــراد نخبه ورزشــــی از میان این 

بود. خواهد  افراد 
وی تلفیق فرهنگ و ورزش را زمینه ســــاز رفع مشکالت 
 ایجاد 

ً
روحــــی در جامعــــه دانســــت و بیان کــــرد: قطعــــا

پایــــگاه فرهنگی در مجموعه ورزشــــی منوط به همکاری 
دســــتگاه های فرهنگی و هیأت مذهبــــی و به ویژه امام 
جمعــــه شهرســــتان خواهد بــــود ضمن اینکــــه برگزاری 
برنامه ها و مراســــم  مختلف در فضــــای باز این مجموعه 

بود. خواهد  کرونا  ستاد  مجوز  براساس 

جمور از فعالیت 3۰ هیأت ورزشــــی در این شهرســــتان 
خبــــر داد و تصریــــح کرد: در حــــال حاضــــر فعالیت این 

هیأت ها تحت تأثیر کرونا قرار گرفته اســــت.
ورت محوطه ســــازی  وی همچنیــــن بــــا اشــــاره به ضــــر
زش  ور اداره  زشــــی  ور مجموعــــه  مناسب ســــازی  و 

فعالیــــت  نیــــز  و  مراســــم  برگــــزاری  بــــرای  جوانــــان  و 
از   یکــــی  شــــد:  یــــادآور  مختلــــف  زشــــی  ور هیأت هــــای 
پرســــت جدید این  برنامه هــــای بنــــده بــــه عنــــوان سر
این  زشــــی  ور غیرفعال  هیأت های  کــــردن  فعال  اداره 

بود. خواهد  شهرستان 
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میــــزان بــــاروری و جمعیت به عنــــوان یکــــی از مهمترین 
شاخصه های تحوالت جمعیتی همواره در سیاستگذاری 

مورد توجه برنامه ریزان بوده است.
داشــــتن تصویری واضح و شــــفاف از تحــــوالت جمعیتی 
پیــــش زمینه ای بــــرای اجرای طرح های توســــعه ای، پیش 
بینــــی مراکــــز آموزشــــی و فضاهــــای تفریحی به تناســــب 

جمعیت است.
بنابرایــــن با ایــــن توصیــــف اهمیت جمعیــــت و تحوالت 
جمعیتی بر هیچ کس پوشیده نیست و برنامه ریزان برای 
اجرای هر طرحی نیاز به داشــــتن آمــــار و اطالعات دقیق از 

وضعیت موجود و آینده پیش رو هستند.
الگوبــــرداری از ســــبک زندگی غربــــی و تمایل به توســــعه 
کیفیــــت زندگی متأثــــر از فرهنــــگ غربی، باال رفتن ســــن 
ازدواج، روند رو به رشــــد مهاجرت به ویژه در روستاها »تی.

« یــــا همان نــــرخ بــــاروی کل، در همدان بــــه گونه ای  اف.آر
اســــت که به گفته مدیرکل ثبت احوال همدان زنگ خطر 
کاهــــش موالید در همــــدان را به صــــدا درآورده و می تواند 

چالش جمعیتی برای استان ایجاد کند.
اسد حسن زاده زورمند در گفت وگو با هگمتانه گفت: ۲۴ 
هزار و 83۷نوزاد سال گذشته در این استان متولد شدند 
که این رقم نســــبت به سال 9۷حدود ۷/۱۲ درصد معادل 

3 هزار و ۱۵۴ نوزاد کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت احوال همــــدان اظهار کرد: همچنین هفت 
هزار و ۵۷۲ نوزاد در فصل بهار سال گذشته در این استان 
متولد شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

8.۱ درصد کاهش معادل ۶۷۰ نفر را نشان می دهد.
حسن زاده با ابراز نگرانی از روند شتابان کاهش جمعیت 
.اف )نرخ باروری کل( نباید از ۲.۱ کمتر شود  بیان کرد: تی.آر

در غیر اینصورت در تله جمعیتی وارد و گرفتار می شویم.
وی ادامــــه داد: هــــم اینك نــــرخ جانشــــینی در همدان ۲.۱ 
اســــت یعنــــی در مرز قــــرار داریم و اگــــر به پاییــــن این نرخ 
وارد شــــویم بیرون آمدن از تله جمعیت دشــــوار و شــــاید 

غیرممکن باشد.
مدیرکل ثبت احوال همدان یــــادآوری کرد: نرخ موالید در 
همدان تا ســــال 9۴ متناســــب با میانگین کشوری است 
امــــا با فاصله گرفتن از این ســــال موالید هــــم از میانگین 

کشوری کمتر می شود.
وی بیان کرد: نرخ خام والدت در استان ۱۴ نفر به ازای ۱۰۰۰ 
نفر در استان همدان ثبت شــــده که نسبت به میانگین 

کشوری پایین تر است.
وی درباره ســــن فرزنــــدآوری نیز توضیــــح داد: آمار والدت 
ثبت شده موید این است که پیشتر مادران ۲۰ تا ۲۴سال 

بیشترین سهم را در فرزندآوری داشتند.
مدیــــرکل ثبــــت احوال همــــدان افــــزود: طبق آمار ســــال 
گذشــــته مادران واقع در گروه ســــنی ۲۵ تا ۲9 ســــال با 3۰ 
درصد، بیشــــترین میزان فرزند آوری را داشــــتند همچنین 
آمــــار بانوان بــــاالی 3۰ســــال در فرزند آوری بــــه ۴۲.۶درصد 

رسیده است.
این مســــؤول، تغییر الگوی فرزند آوری را نشــــأت گرفته از 
ازدواج دیرهنــــگام، غلبه ســــبک زندگی غربــــی و تمایل به 
ایجاد خانواده کم جمعبت، بی رغبتی زوج ها به فرزندآوری 
در ســــال های نخست زندگی و فاصله زیاد بین تولد فرزند 

اول با فرزند دوم عنوان کرد.
حســــن زاده با ارایه آمــــاری از وضعیت موالید در 3۰ســــال 
گذشــــته بیان کرد: ســــال ۶۶ طبق آمار ۶۲هزار و ۴3۲نوزاد 
در همدان متولد شــــدند که این آمار در ســــال گذشته با 
۷۰ درصد کاهش به ۲۴هزار و 83۶ نفر تقلیل یافته است.

وی بــــا بیــــان اینکه همدان رتبه ســــوم نرخ فــــوت را بعد از 
اســــتان های گیالن و کرمانشــــاه دارد اظهار ۱۰هــــزار و 89۱ 
مورد واقعه فوت ســــال گذشــــته در همدان ثبت شــــده 
است که نســــبت به مدت مشابه ســــال قبل ۵.۴ درصد 

افزایش داشته است.
مدیــــرکل ثبت احوال همــــدان اضافه کرد: با وجود ســــیر 
نزولی فوت این اســــتان در ســــال گذشــــته و امســــال اما 
همدان بــــا ثبت نرخ خام فوت ۶.۱ فوت به ازای هر یك هزار 
نفر جمعیت جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

وی یادآوری کرد: ۵۷.3 درصد متوفیان استان مرد و ۴۲.3 
درصد زن بودند.

مدیرکل ثبت احوال همدان اظهار کرد: بیشــــترین عامل 
مرگ و میر بیماران کرونایــــی و همچنین بیماریهای قلبی 
و عروقی اســــت و پس از آن سرطان و حوادث غیرعمد در 

رده های بعدی قرار دارند.
وی همچنین افزود: با توجه به میزان والدت های صورت 
گرفته در امسال ، در ۲۰ سال دیگر میزان ثبت ازدواج ها در 

استان به یک دهم آمار نسبت به سال 99 خواهد بود.
حســــن زاده عنوان کرد: میانگین طالق در کشــــور به ازای 
هر یــــك هزار نفر جمعیت ۲.۲ و در همدان ۲.3 اســــت هر 
چند آمار طالق از دهه هشتاد تا 9۷ روند صعودی داشت 
اما پس از این ســــال تاکنون به علت مداخالت اجتماعی 

نهادهای مسؤول روند نزولی داشته است.
وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۱۲مورد طالق نیز به ثبت رسیده 
اســــت، یادآوری کــــرد: نســــبت ازدواج به طالق در ســــال 
گذشــــته 3.9 بوده اســــت یعنی به ازای هــــر 3 ازدواج یك 

طالق رخ داده است.
وی گفــــت: نرخ خام ازدواج ثبت شــــده در کشــــور ســــال 
گذشته ۷.۶ به ازای یك هزار نفر جمعیت بوده که این آمار 

در همدان 8.8 است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه نــــرخ ازدواج ۱.۲ بیشــــتر از میانگین 
کشــــوری اســــت، اظهار کرد: با وجود وضعیت مناســــب 
ازدواج در همــــدان اما بــــا چالش مهــــم ازدواج دیرهنگام 

مواجه هستیم.
مدیرکل ثبــــت احوال همدان خاطر نشــــان کــــرد: ۱3هزار 
و ۴۴ زوج سال گذشــــته در این اســــتان راهی خانه بخت 

شدند.
وی بــــا بیان اینکه ازدواج و طالق ســــفید در آمارهای ثبت 
احوال ثبت نمی شــــود، بیان کرد: میانگین دوام زندگی در 

همدان ۵ سال است.
معــــاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار همدان نیــــز در این 
خصوص با بیان اینکه متأسفانه به رغم همه قابلیتهایی 
که اســــتان همــــدان در ابعاد مختلــــف دارد جمعیت این 
اســــتان در حــــال کاهش اســــت، گفت: براســــاس نتایج 
سرشماری نفوس مسکن ۱3۱ هزار و ۵۲8 نفر از جمعیت 

استان همدان مهاجرت کردهاند.
آزادبخت عنــــوان کرد: عواملی مانند کاهــــش فرزندآوری، 
افزایش ســــن ازدواج، گســــترش زندگی مجردی و تالش 
بــــرای کســــب فرصتهای شــــغلی در افزایــــش مهاجرت و 

کاهش نرخ جمعیت مؤثر بوده است.
وی خواستار کار پژوهشی در رابطه با سیاستهای راهبردی 
جمعیــــت در اســــتان همدان شــــد و افزود: شــــاخصها و 
زیرساختهای توســــعهای در استان افزایش داشته است 

اما همچنان با چالش کاهش جمعیت مواجه هستیم.
معاون سیاســــی و امنیتی اســــتاندار همدان بیان کرد: بر 
اســــاس آمار رسمی نرخ بیکاری در اســــتان همدان پایین 
اســــت اما باید چرایی مشــــکل کمبود جمعیــــت در این 

شرایط مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: مسؤوالن دستگاههای اجرایی باید در راستای 
ماندگاری جمعیت در استان طرحهای کوتاه مدت، میان 
مــــدت و بلند مدت ارائــــه دهند تا بتوانیــــم جمعیت را در 

استان همدان حفظ کنیم.
آزادبخت بــــا بیان اینکــــه همدان بیشــــترین نرخ کاهش 
جمعیــــت را در کشــــور به خــــود اختصــــاص داده و میزان 
مهاجرت از اســــتان همدان در ۵ ســــال گذشته به قدری 
باال است که گویا یک شهرستان از استان همدان حذف 
شــــده اســــت، گفت: حفــــظ نکــــردن منابع خــــدادادی در 
روستاها در سالهای گذشــــته روستائیان را دچار مشکل 

بیکاری و سپس مهاجرت کرده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با تأکید براینکه 
مســــائل مالی، شــــغلی و اقتصــــادی نقشــــی در مهاجرت 
مردم ندارد بلکه مســــائل دیگــــری در این موضوع دخیل 
هستند، گفت: در موضوع مهاجرت افراد از همدان، موارد 
زیادی دست به دســــت هم دادهاند که این مسائل باید 
برســــی شــــود که عمده ترین آن تمایل به پیشرفت های 

کاذب و تالش برای رفاه مالی در خارج از استان است.
حجت االســــالم داوود عباســــی در گفتگــــو بــــا خبرنــــگار 

هگمتانه با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: امسال برپایه 
آمار رسمی مســــؤوالن وزارت بهداشــــت، برای نخستین 
بار نرخ رشــــد جمعیتی کشــــور به کمتر از یک درصد رسید 
که این مسأله نشــــان دهنده خطر جدی متوجه کشور از 
ناحیه کاهش جمعیت جوان در سال های پیش روست.
وی افــــزود: خوشــــبختانه بســــیاری از نماینــــدگان فعلی 
مجلــــس در این باره دغدغه جدی دارند و امید اســــت که 
در ســــایه تعامل با قوای مجریه و قضاییــــه به راهکارهایی 

عملی در جهت جبران این مساله دست یابند.
معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی همچنین گفت: هر چند 
که متأسفانه هنوز بســــیاری از مردم خطرات و آسیب های 
ناشی از کاهش جمعیت کشور را درک نکرده اند، اما با این 
حال جای امیدواری است که در سال های اخیر رسانه های 
جمعی به خصوص رســــانه ملی و نیز صاحبان تریبون اعم 

از ائمه جمعه، اســــاتید دانشگاه، مبلغین و فضال، اهمیت 
این موضــــوع را درک کــــرده و اقداماتــــی ولو ناکافــــی را برای 
اطالع رسانی به مردم و تشــــریح چرایی افزایش جمعیت در 

سطح جامعه انجام داده اند.
وی خاطرنشــــان کرد: آنچه به نظر بنده می رســــد این است 
که ما باید ناظر به مخاطبان گوناگون، برنامه ها و بسته های 
تشــــویقی متعددی برای رشــــد جمعیت در کشــــور در نظر 
بگیریم و در ضمن، شاهد استمرار فعالیت های رسانه ای، 

فرهنگی و نیز اجتماعی در این باره باشیم.
وی در خاتمــــه بیان کرد: در کنــــار این فعالیت هــــا، نباید 
از اهمیت ســــامان دادن به اوضاع نامطلــــوب اقتصادی 
کشــــور غافل شــــد، چرا که اگر وضعیت اقتصادی کشور 
 تأثیــــرش را در مباحــــث فرهنگــــی و 

ً
بهتــــر شــــود، قطعــــا

اجتماعی از جملــــه در بحث ازدواج به موقع نســــل جوان 
خواهد گذاشت.

از ســــوی دیگر کاهش قبح طالق و از بیــــن رفتن تقدس 
ازدواج و خانواده و مهاجرت جوانان برخی دیگر از مسائل 
هســــتند که مردم تنها مســــؤولین را مســــؤول اصالح آن 

می دانند و تا زمان از این دیرتر نشده باید فکر چاره بود.
و در پایــــان در بررســــی های انجــــام شــــده در خانواده های 
کــــه تمایــــل بــــه داشــــتن فرزنــــد نداشــــتند دریافنیم که 
شــــیوه زندگــــی غربــــی و همچنیــــن ترویــــج اشــــتباهاتی 
همچون محدودیت های ایجاد شــــده پــــس از تولد فرزند 
بــــرای پیشــــرفت و توســــعه والدیــــن مانع فرزنــــدآوری در 
خانواده های همدانی بوده و باید مســــؤوالن اســــتانی در 
این خصــــوص بــــا برنامه ریزی های ویژه و فرهنگ ســــازی 

مقابل توقف جمعیت در استان بایستند.

با توجه به آمار کشــــور اســــتان همــــدان به لحاظ 
آینده در ســــه استان  پیری جمعیت در دهه های 
برتر کشــــوردقرار خواهد داشــــت که یک تهدید و 
ضعف بزرگ محسوب می شــــود که تبعات منفی 

را در ابعاد مختلف در پی خواهد داشت. زیادی 
اگر نرخ رشــــد که در حال حاضر ۲/۱ تا 3/۱ اســــت 
ادامــــه پیــــدا کند،پدر و مادرها پــــس از مرگ خود 

نمی گذارند. جا  به  خود  برای  جایگزینی 
آمارهای اعالم شــــده توسط مراکز داخلی نشان از 
رســــیدن همدان به مرحله پیری در دو دهه آینده 
دارد کــــه پیرشــــدن جمعیــــت و کاهــــش باروری 
مســــأله امنیتی بوده و فراتر از مســــأله فرهنگی و 

است. اجتماعی 
افزایش ســــن جمعیت در جوامع انسانی تبعاتی 
کاهش  و  درمانــــی  هزینه های  افزایــــش  همچون 
تعــــداد نیروی کار مولد را در پی دارد. این تبعات، 
هشــــدار هایی جدی برای بخش های اقتصادی و 
تأثیرات  اما  می روند،  شــــمار  به  کشــــورها  صنعتی 
پیری جمعیت همگی قابل پیش بینی نیســــتند.
و  جــــدی  چالش هــــای  جوامــــع  ســــن  باالرفتــــن   
ریشــــه ای غیــــر قابــــل پیــــش بینــــی را بــــه وجود 
می آورنــــد، زیــــرا افــــرادی کــــه در جامعــــه از ســــن 
برخورداری  عــــدم  بر  عالوه  برخوردارند،  بیشــــتری 
و  کار  بــــرای  جامعــــه  جــــوان  افــــراد  پتانســــیل  از 
تالش، نیازهــــای متفاوتی نیز دارنــــد. لذا فرهنگ 
تــــک فرزندی و یــــا حتی پرهیــــز از فرزنــــد آوری که 
 8۰ دهه  جمعیتــــی  سیاســــت های  از  باقیمانــــده 
است باید اصالح شــــود و خانواده ها باید بدانند 
آنان  که تک فرزندی و یا تأخیر در فرزند آوری برای 

آسیب زیادی به دنبال دارد. کشور  و 
بدین ترتیب اگــــر به هر دلیلی یــــک فرزند از بین 
برود برای خانواده چیزی باقی نمی ماند یا اگر تک 

آن خانواده  فرزند دچار حادثه و معلولیت شــــود 
دچار ناکامی می شــــود، در حالی کــــه این موضوع 
رخ نخواهد داد. زیاد  در خانواده هایی با جمعیت 

اقتصاد همه مسأله نیست  �
برخــــی مســــائل اقتصــــادی را دلیــــل کاهش نرخ 
نشــــان  شــــواهد  اما  می دانند  اســــتان  در  باروری 
می دهــــد کــــه ایــــن موضــــوع دلیــــل اصلــــی این 
تــــک فرزندی بیشــــتر در  که  کاهش نیســــت چرا 
بیــــن خانواده هــــای مرفــــه دیــــده می شــــود تا در 
. افرادی کــــه تمایل به بچه دار  خانواده هــــای فقیر
شــــدن ندارند کســــانی هســــتند که از نظر مادی 
غنــــی بــــوده، شــــغل و درآمــــد مناســــبی دارند، از 
 به مســــائل اقتصادی 

ً
این رو تک فرزنــــدی تماما

تأثیرگذار  نیــــز  فرهنگــــی  مســــائل  و  برنمی گــــردد 
اســــت، به طوری که بســــیاری از زوجین فرهیخته 
فرهنگ  ایــــن  متأســــفانه  نمی شــــوند.  بچه دار  ما 
غلط در بین برخــــی خانواده ها رواج پیدا کرده که 
حســــاب  به  اجتماعی  برتری  نوعی  بچه  نداشــــتن 
می آید و داشــــتن بچه زیاد حتی در خانواده هایی 
گاهی  آ نا نوعی  دارند  باالیی  تحصیالت  ســــطح  که 
اقتصادی  مسائل  حل  البته  می شــــود.  محسوب 
باید در کنار مســــائل فرهنگی در سیاســــت های 

گیرد. قرار  توجه  مورد  جمعیت  افزایش 

خ باروری  � فرهنگ غربی و کاهش نر
در  غربــــی  فرهنــــگ  نوعــــی  رســــوخ  شــــاهد  مــــا 
نظــــام  و  مدرنیتــــه  ارمغــــان  کــــه  خانواده هــــا 
الگــــوی  تغییــــر  هســــتی.  اســــت  ســــرمایه داری 
اشــــتغال  جنســــی،  آزادی  فردگرایی،  خانوادگــــی، 
افزایــــش  زنــــان،  بــــرای  بخصــــوص  وقــــت  تمــــام 
هزینه هــــای نگهــــداری و بزرگ کــــردن فرزندان به 

دلیــــل سیاســــت های مصرف گرای اقتصــــاد بازار 
تکنولوژی های  پیدایــــش  و  مــــادران  اشــــتغال  و 
بودند  عواملی  و...  شهرنشــــینی  بــــارداری،  کنترل 
کــــه به خــــودی خــــود بــــه کاهــــش جمعیــــت در 

انجامید.  غربی  کشورهای 
 به دلیل اینکــــه کاهش جمعیت تحت تأثیر 

ً
اتفاقا

ابعاد مدرنیتــــه و در یک فرایند زمانــــی قابل توجه 
رخ داده، در رفتارهای روزمره انســــان غربی رسوخ 
کنتــــرل جمعیت به  کرده اســــت. به عبارت دیگر 

یک عادت برای او تبدیل شده است.
عادتــــی کــــه بــــا ســــاختار زندگــــی جدیــــد او کاماًل 
هماهنــــگ اســــت. بر همین اســــاس اســــت که 
که با رشــــد منفی  کشــــورهای توســــعه یافتــــه ای 
بــــا  نتوانســــته اند  شــــده اند  مواجــــه  جمعیــــت 
تبلیغــــات، مردم را بــــه فرزندآوری بیشــــتر ترغیب 
کننــــد و ناچارنــــد مهاجریــــن و پناهنــــدگان را بــــا 

بپذیرند. بیشتری  سهولت 
دلیل این مســــأله هم آن اســــت که ترغیب مردم 
به ازدواج و بچه دار شــــدن با وجود ســــاختارهایی 

که همه به کاهش جمعیت دعــــوت می کنند، کار 
آســــانی نیســــت. آن هم مردمی که خود را متقاعد 
آنها  کرده اند که بچه دار شدن فقط به دردسرهای 
می افزاید. بدیهی اســــت که هر چــــه اقبال داخلی، 
نسبت به سیاســــت های جهانی بیشــــتر باشد از 
آن ســــو دلیل کافی بــــرای ترویج فرهنــــگ کنترل 
جمعیت بر مبنای الگوی غربــــی وجود دارد.نفوذ 
فرهنگ غربــــی در خانواده ها،فرزنــــد آوری را تحت 

الشعاع خود قرار داده است.
این نــــگاه که بانوان باید پا به پــــای مردان به جلو 

شود. اصالح  باید  برند 
زندگی  شــــیوه  بــــا  مــــا  زندگــــی  ســــبک  مقایســــه 
که  می دهد  نشــــان  فعلــــی  شــــرایط  در  اســــالمی 
از  متاثــــر  و  نبــــوده  اســــالمی  زندگی هــــا  بیشــــتر 
فرهنــــگ غربی اســــت. هنوز برخــــی دیدگاه های 
قبل  دهه  چند  سیاســــتهای  بر  وشنفکری  ر شبه 
و  می کنند  پافشــــاری  جمعیت  کاهش  جهت  در 
حاضر نیســــتند با سیاســــتهای اعمال شــــده در 
کشورهای  از  بســــیاری  بازگشــــت  آهنگ  و  غرب 

جهان به سیاســــت افزایش جمعیت، هماهنگ 
و  داخلی  و  بین المللــــی  آمــــار  به  توجه  با  شــــوند، 
هشــــدار جمعیــــت شناســــان از ســــال 8۰ مبنی 
جمعیت،  رشــــد  کاهــــش  بــــرای  خطــــر  اعالم  بــــر 
همچنان شــــاهد هســــتیم که جمعیت کشور در 
حــــال کاهش اســــت به گونه ای که در 8۰ ســــال 
۴۷ درصد آن  3۱ میلیونی که  آینده بــــا جمعیــــت 
این  و  می شویم  مواجه  هســــتند  ســــالمند  و  پیر 
موضوع به معنای انقراض نســــل مســــلمان، در 
ایران اســــالمی اســــت؛ لذا باید در بررســــی علل 
مســــائل  دنبال  بــــه  کشــــور  در  وری  بــــار کاهش 

رفت. فرهنگی 
تک فرزندی در فرهنگی ایرانی-اســــالمی،فرهنگ 
نشــــان  موضــــوع  ایــــن  و  نیســــت  پســــندیده ای 
می دهــــد کــــه اعتقاد بــــه تــــک فرزندی ریشــــه در 
فرهنــــگ بیگانــــه دارد.بــــه همین دلیــــل برخی از 
ســــبک  رواج  و  نفوذ  کــــه  معتقدند  کارشناســــان 
کاهش نرخ  ایرانــــی باعث  زندگی غربی در جامعه 

باروری شده است.

سبک 
زندگی

پشیمانی همگانی از رویکرد 
غربی ها در کاهش جمعیت

بــــه گــــزارش هگمتانــــه، »یک نــــگاه مقلدانــــه ای به 
زندگی غربی یا به زندگی اروپایی وجود داشــــته که به 
اینجاها منتهی شــــده و میراث آن به ماها رسیده؛ ما 
هــــم در یک برهه ای از زمان غفلــــت کردیم، کاری که 
باید انجام بدهیــــم انجام ندادیــــم. در حالی که امروز 
]بعضــــی[ از همین کشــــورهای غربــــی از کاهش  در
باروری دارند زیان می بینند، پشــــیمانند؛ و در بعضی 
بــــاروری وجود   کاهش 

ً
کشــــورهای غربی مطلقــــا از 

ندارد؛ یعنــــی خانواده های پر جمعیت؛ مثاًل خانواده 
آمریکایی با ده دوازده بچه، چطور خانواده  ایرانی ]که[ 
 یک بچه داشته 

ً
می خواهد از او تقلید کند باید حتما

باشد یا دو بچه! که این االن وجود دارد و گزارش ها و 
خبرها از این واقعیت به ما اطالع می دهد.(« بیانات 
مقام معظم رهبری در دیــــدار اعضای همایش ملی 
آن در تحوالت مختلف  »تغییرات جمعیتی و نقش 

جامعه« مورخ 8 آبان ۱39۲(
برخی بر این باورند که اعمال سیاســــت های کنترل 
جمعیت توســــط دولت ســــبب کاهــــش جمعیت 
ایران در دو دهه گذشــــته بوده و برخی می گویند که 
عواملی دیگر غیر از سیاســــت های کنترلی ســــبب 
کاهش جمعیت شده است با طرح این سوال که آیا 
کاهش نرخ رشــــد جمعیت ایران در سال های دهه 
هشــــتاد نتیجه اجرای قانون تنظیم خانواده اســــت 
یا عوامل دیگــــری نیز در شــــکل گیری خانواده های 
کم جمعیت در ایران تأثیرگذار بوده است؟ به سراغ 

مردم رفتیم.
آقای امیری 3۵ ساله معتقد است که سیاست های 
دولت در اجرای قانــــون تنظیم خانواده دلیل اصلی 
کاهــــش جمعیــــت در ایــــران نیســــت و در توضیح 
می گوید: باال رفتن ســــن ازدواج، تمایــــل تعدادی از 
جوانان به زندگی مجردی به تبعیت از غربی ها نیز در 

این کاهش جمعیت بی تأثیر نبوده است.
آقای حســــینی کــــه ۴۲ بهــــار از زندگیــــش می گذرد 
می گوید: دهه ۶۰ اوج رشــــد جمعیت ایــــران بود که 
ازدواج همین دهه شصتی ها با یکدیگر نیز باید یک 
انفجار جمعیتــــی دیگر را به وجود مــــی آورد چون هر 
ازدواج حداقل یک بچه را به دنبال دارد اما براساس 
آمار منتشره این رشــــد جمعیت رخ نداده است که 
واقعا جای نگرانی دارد. دلیل آن هم باال رفتن ســــن 
ازدواج در بین متولدان این دهه اســــت. به نظرم اگر 
دولت شــــرایط ازدواج جوانان را تســــهیل کند رشد 

جمعیت روند افزایشی خواهد داشت.
خانم روشــــن ضمیر که مادر ۴ فرزند اســــت معتقد 
است که در کنار مشــــکالت اقتصادی راحت طلبی، 
رفاه زدگــــی و فرار از قبول مســــؤولیت که از فرهنگ 
غرب وارد کشور شــــده اســــت از مهم ترین عوامل 
کاهش رشــــد جمعیــــت و عدم اســــتقبال زوج های 

جوان از چند فرزندی است.
آقای مرادی که مدرس دانشگاه است نقش مقوله 
فرهنگی را در کاهش رشد جمعیت پررنگ می داند 
و می گویــــد: تبعیت کشــــورهای در حال توســــعه از 
تعریــــف غربی ها از خانــــواده  و دور شــــدن از تعریف 
سنتی خانواده در ایران سبب این کاهش جمعیت 

شده است.
خانــــم زارع به تازگی صاحب فرزند شــــده اســــت و به 
گفته خودش با وجود اینکه خودش و همســــرش 
شاغل هســــتند تصمیم دارند ۲ یا سه فرزند به دنیا 
بیاورند زیرا سیاست تک فرزندی را از اساس اشتباه 
می داننــــد می گوید: اجــــرای قانون تنظیــــم خانواده 
تنها دلیل کاهش جمعیت و گرایش خانواده ها به 
تک فرزندی نیســــت بلکه تغییر نگرش خانواده ها 
و فرامــــوش شــــدن شــــیوه زندگــــی ســــنتی در بین 

خانواده ها نیز بی تأثیر نبوده است.
به اعتقاد خانم میرحسینی اگر نسل گذشته فرزندآوری 
بیشتری داشــــت به دلیل وضع خوب اقتصادی نبود 
چرا که بچه های دهه ۶۰ که اوج رشد جمعیت ایران بود 
در دوران تحریم و جنگ به دنیا آمده اند یعنی درســــت 

زمانی که وضع اقتصادی ایران خوب نبوده است.
وی می افزاید: متأســــفانه نســــل گذشته روش های 
خوب زندگی کردن را به نســــل امــــروز منتقل نکرده 
اســــت و خانواده هــــا  بــــرای ازدواج و فرزنــــدآوری به 
فرزنــــدان خود فشــــار نمی آورنــــد و با ایــــن تصور که 
فرزندانشــــان تحصیل کرده هستند و خوب و بد را از 
هم تشخیص می دهند مســــأله ازدواج و فرزندآوری 
را به خــــود آنها واگــــذار کرده اند. نســــل جدید نیز به 
تبعیــــت از تبلیغــــات اشــــتباه کشــــورهای غربی به 

دنبال تک  فرزندی و زندگی مجردی هستند.
آقــــای اکبــــری در کنــــار عوامــــل اقتصــــادی، عوامل 
فرهنگی را در کاهش رشد جمعیت مؤثر می داند و 
می گوید: متأسفانه به دلیل تأثیری که فرهنگ غرب 
بر روی فرهنگ ما گذاشته است مردم ایران به ویژه 
ساکنان شــــهرهای بزرگ، داشتن فرزند زیاد را عامل 

بی فرهنگی می دانند.
آقای مسعودی نیز رواج زندگی مدرن در مقابل زندگی 
ســــنتی را از دالیل کاهش نرخ رشد جمعیت می داند 
و می گوید: سیســــتم زندگی مدرن غــــرب به افراد القا 
می کند که به جــــای پرداختن به خانــــواده به خودت، 

آرزوهای خودت برس و برای خودت زندگی کن.
ســــید امیر قاضی زاده هاشــــمی، عضو هیأت علمی 
دانشــــگاه شهید بهشــــتی، معتقد است برای رشد 
جمعیت و بهبود آن باید رابطه عاطفی خانوادها احیا 
شــــود و در توضیح می افزاید: بایــــد آن تفکر خوب و 
مطلوبی که در خانواده ما بود یعنی احساس وظیفه 
خانواده ها و حســــایت آنها بــــرای ازدواج زودهنگام 
و بــــه موقــــع و بعد هم بــــه دنبــــال آن درخواســــتی 
کــــه پدربزرگ هــــا و مادربزرگ هــــا برای داشــــتن نوه از 

فرزندانشان داشتند در بین خانواده ها احیا شود.

با مردم

هگمتانه بررسی می کند

تغییر سبک زندگی یا فقر
کدامیک عامل کاهش 

جمعیت

خ باروری کل( نباید  .اف )نر حسن زاده: تی.آر
از ۲.1 کمتر شود در غیر اینصورت در تله 

جمعیتی وارد و گرفتار می شویم.

خ کاهش  آزادبخت:  همدان بیشترین نر
جمعیت را در کشور به خود اختصاص داده 

و میزان مهاجرت از استان همدان در 5 
سال گذشته به قدری باال است که گویا یک 

شهرستان از استان همدان حذف شده 
است و حفظ نکردن منابع خدادادی در 

روستاها در سالهای گذشته روستائیان را 
دچار مشکل بیکاری و سپس مهاجرت کرده 

است.

پیری
در کمین جمعیت همدان

برخی مسائل اقتصادی 
خ  را دلیل کاهش نر
باروری در استان 
می دانند اما شواهد 
نشان می دهد که این 
ع دلیل اصلی  موضو
این کاهش نیست چرا 
که تک فرزندی بیشتر 
در بین خانواده های 
مرفه دیده می شود تا در 
. خانواده های فقیر



آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
احداث ایستگاه هیدرومتری شان آباد )شماره 3/-99 م(

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان در نظر دارد بر اساس قانون مناقصات، انجام عملیات احداث ایستگاه هیدرومتری شان آباد را به صورت 

کشور در رشته آب با پایه پنج  گواهینامه صالحیت اخذ شــده از سازمان برنامه و بودجه  که دارای  فهرســت  بهایی در ســال 99 را به شــرکت های واجد صالحیت 

گذار نماید. تر  می باشند، وا و باال
  1( نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب منطقه ای همدان به نشانی: همدان، انتهای خیابان جهاد، نرسیده به میدان مالیات )بیمه سابق(

تلفن: 9- 8220737 3 )81 98+(  و فاکس: 38220225 )81 98+(.  
  2( محل اجرای کار : شهرستان  تویسرکان استان همدان.

  3( مدت اجرای کار : 5 ماه شمسی
  4( مبلغ برآورد کار: 4،497،423،395 )چهار میلیارد و چهارصدونودوهفت میلیون و چهارصدوبیست وسه هزار و سیصدونودوپنج ریال(

  5( مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: مبلغ 225،000،000 ریال )دویست وبیست وپنج میلیون ریال( است که باید به یکی از صورت های مشروحه ذیل و با رعایت مفاد 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود: 
الف: ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 

ب:  واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 
مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشدو عالوه برآن ضمانتنامه بانکی 

باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم شود.
  6(  مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 99/08/11 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/08/19 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به فروش می رسد. 
  7( تصویر گواهینامه صالحیت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور در پاکت )ب( الزامی است. 

  8( قیمــت اســناد و نحــوه واریــز  وجــه: قیمــت فروش اســناد مناقصه مبلغ هفتصد هزار )700.000( ریال اســت که واجدین شــرایط می توانند از طریق ســامانه ســتاد 
الکترونیکــی دولــت بــه شــماره حســاب 4001116404020914 و شــماره شــبای IR 930170000004001116404020914 تحت عنــوان درآمد آب منطقه ای همــدان نزد بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد.
  9( تاریخ اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه: آخرین مهلت برای مناقصه گرانی که اسناد را دریافت کرده و تمایلی به شرکت در مناقصه  ندارند حداکثر تا تاریخ 

99/08/28 می باشد.
  10( تاریخ و مهلت تحویل اســناد تکمیل شــده: شــرکت کنندگان در مناقصه باید اســناد مناقصه را پس از تکمیل حداکثر تا ســاعت 14:00 روز شــنبه مورخ 99/09/01 
در پاکت الک و مهر شــده هم به صورت فیزیکی به دبیرخانه حراســت شــرکت آب منطقه ای همدان تحویل و هم بصورت الکترونیکی در ســامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت بارگذاری گردد.
  11( تاریخ بازگشــایی پاکات: پیشــنهادات واصله در ســاعت 10صبح روز یکشــنبه مورخ 99/09/02  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کمیســیون مناقصه 

بازگشایی و خوانده می شود و حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاددهندگان بالمانع است. 
  12(ضمنا هزینه آگهی  بر عهده برنده مناقصه می باشــد.
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برخی صابران حق طلب و رنج کشیده 
قبل از شهدا در بهشت هستند

در قرآن مجید آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر و استقامت 
و نماز کمک بگیرید، همانا خداوند با صابران است.

حضــــرت امام محمــــد باقــــر علیه الســــالم فرموده اند: بهشــــت پیچیده در 
ناگواری ها و مســــتلزم صبر است پس کســــی که در دنیا بر ناگواری ها صبر 

کرده و استقامت ورزد، وارد بهشت می شود.
حکایت: آورده اند وقتی مجاهدینی که به شهادت رسیده اند وارد بهشت 
می شوند، عده ای را مشــــاهده می کنند که زودتر از آنان به بهشت رفته اند. 
ســــؤال می کنند اینان چه کســــی هســــتند و به چه دلیل زودتــــر از ما وارد 
بهشت شده اند؟ پاسخ می رسد: اینان، صابران و افراد بااستقامت هستند 
که در راه حق بارها رنج کشــــیده و اگر برخی شــــهدا در میــــدان رزم در مقطع 
کوتاهی شــــهید شده اند ولی صابران صدها بار درد و رنج حق طلبی و زندگی 

عابدانه را تحمل کرده اند.
صبر اگر ظاهر شدی در شکل فرد

بی گمان بودی یک ارزنده مرد 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

سی نما

وصیت شهید صفات اهلل شاهماری

انقالب اسالمی ثمره خون جوانان است
کجــــای این خاک بــــودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظه که 
آتش  این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر 
آمــــاج کدام گلولــــه برایم نوشــــتی حرف  کدام خمپــــاره و 
هایت را؟ چه حالی داشــــتی وقتی با تمام وجودت جانت 
را گذاشــــته بــــودی البــــالی واژگان پرپــــر و می نوشــــتی از 
جوانه های  از  گلگــــون،  افق های  از  می نوشــــتی  عبورت؟ 
روییــــده در خاک هــــای تفتیــــده. تــــو می نوشــــتی و امروز 
منــــم کــــه می خوانمــــش، منم که صــــدای تو شــــده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز ماییم که 
کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم ا... الرحمن الرحیم

ُمِغیَراِت ُصْبًحا ، 
ْ

ُمورَِیاِت َقْدًحــــا؛ َفال
ْ

َعاِدَیــــاِت َضْبًحا؛ َفال
ْ

َوال
َثْرَن ِبِه َنْقًعا ، َفَوَسْطَن ِبِه َجْمًعا

َ
َفأ

قسم به اسبانی که )سواران در جهاد کفار تاختند تا جایی 
که( نفسشان به شــــماره افتاد و در تاختن از سم ستوران 
بر ســــنگ آتش افروختند و )بر دشمن شبیخون زدند تا( 
صبحگاهان آنهــــا را به غارت گرفتند و گــــرد و غبار )از دیار 
( برانگیختند و سپاه دشمن را همه در میان گرفتند. کفار

چگونه به قلم بیاوریم شــــکوه شــــهیدانی که شأن نزول 
این آیه های قرآنند

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم     موجیم که آسودگی ما عدم 
ماست

مــــن در ســــال ۱3۴3 در دهکــــده دور افتــــاده از توابــــع 
همدان به نام قشــــمانه بــــه دنیا آمدم در چهار ســــالگی 
پدر خود را از دست دادم و پیش مادرم زندگی می کردم، 
مــــادرم را هم از دســــت دادم و نــــزد بــــرادران و خواهرانم 

زندگی می کردم تا اینکه مرا به مدرســــه فرســــتادند دوره 
ابتدایــــی در دهکده بودم؛ برای ادامــــه تحصیل به تهران 
نزد برادرم رفتم درسم را تا سوم راهنمایی خواندم؛ زمانی 
که انقالب پرشــــکوه شــــروع شــــد در تظاهرات شــــرکت 
می کــــردم و می جنگیــــدم تا اینکه انقالب بــــه رهبری امام 
خمینی به ثمر رســــید جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که 
شروع شــــد خیلی دلم می خواست برای دفاع از کشور در 
این جنگ شرکت کنم تا اینکه در بسیج ثبت نام کردم و 
عازم جبهه شــــدم در جبهه جنوب می جنگیدم و به یاری 

خداوند پیروز شدیم.
اگر شــــهید شــــدم مرا در بهشــــت زهرا و کنار شــــهیدان 
گلگون کفــــن و جوانانی که برای این انقــــالب ثمره بودند 
به خاک بســــپارید، شــــهیدانی که راه حســــین)ع( را ادامه 
دادند و حســــین وار جنگیدند و با خونشان این انقالب را 
به پیروزی رساندند ای خواهر و برادرم اگر من شهید شدم 
برایم عزاداری نکنید چون زنده هســــتم و نزد خدایم روزی 

می خورم.
و شــــما یاران امام؛ راه شــــهیدان را ادامه دهیــــد تا خداوند 

گناهان شما را ببخشد و از گناه پاک بمانید.
مــــن یک زمین دارم که اگر می شــــود آن را به برادرم بدهید 
از برادران و خواهرانم می خواهم اگر اذیت و آزارشان دادم 
مرا ببخشــــند چون می خواهم نزد خدایم بروم و باید از هر 

گناهی پاک باشم.
شــــب های جمعه برایم قــــرآن بخوانیــــد زیــــرا روح با قرآن 
خواندن شاد می شود، ســــر قبرم خرما بگذارید خداوند به 

شما اجر بدهد؛ بیشتر از این سرتان را درد نمی آورم.
خداحافظ شما... به امید پیروزی حق علیه باطل 

چرا اشغال النه جاسوسی
انقالبی بزرگتر از انقالب اول نام گرفت؟

کتاب »دیوار ســــفارت، دیوار نفس« تــــالش دارد از زاویه دید جدیدی 
به بررسی ماجرای اشغال النه جاسوسی توسط دانشجویان بپردازد.

»دیوار ســــفارت، دیوار نفس« عنوان یکی از آثار منتشر شده از سوی 
انتشارات قدر والیت اســــت که روانه کتابفروشی ها شده است. این 
اثر که به کوشــــش گروه تحقیق و نویســــندگان مؤسسه قدر والیت 
تدوین و تنظیم شــــده، در صدد اســــت به بررسی موضوع اشغال النه 

جاسوسی از زاویه ای جدید بپردازد.
در ســــال ۱3۵8 گروهــــی از نیروهــــای مســــلمان دانشــــگاهی بــــا نام 
»دانشجویان مســــلمان پیرو خط امام)ره(« ســــفارت آمریکا در تهران 
را اشــــغال کردند. اشغال ســــفارت این کشــــور که در فرهنگ انقالب 
اسالمی به نام »اشــــغال النه جاسوسی« معروف شده است، رسوایی 
بزرگــــی برای هیــــأت حاکمه آمریــــکا بود؛ زیرا از اســــرار  جاسوســــی ها و 
دخالت های بی شمار آمریکا در ایران و کشورهای مختلف جهان پرده 
برمی داشت. امام خمینی)ره( با حمایت دانشجویان از این اقدام، این 

حرکت را انقالبی بزرگتر از انقالب اول نامیدند.
تاکنــــون آثار متعددی چــــه در ایران و چه در خارج از کشــــور درباره این 
واقعه نوشــــته و منتشــــر شــــده اســــت. عموم این آثار تالش دارند تا 
موضوع اشــــغال النه جاسوســــی را از منظر تاریخی و گاه حقوقی مورد 

بررسی قرار دهند.
پس از این واقعه، اشــــغال سفارت از سوی دانشــــجویان پیرو خط 
امام)ره( از ســــوی برخی از افراد و مســــؤوالن وقت زیر سؤال رفت. 
گذشته شــــبهاتی در این خصوص مطرح  همچنین طی ســــال های 
و سبب شــــد مشروعیت اشــــغال ســــفارت، مورد تردید قرار گیرد. 
گاه این شــــبهات و تردیدها موجب تحریف تاریخ و واقعیت شــــده 

است.
انتشــــارات قدر والیت با چاپ کتــــاب »دیوار ســــفارت، دیوار نفس« 
تالش دارد از همیــــن زاویه به یک واقعــــه تاریخی تأثیرگــــذار بر جریان 
انقــــالب اســــالمی بنگــــرد و آن را مــــورد ارزیابــــی قــــرار دهــــد. از جمله 
پرسش های اساسی که موجب شــــکل گیری این کتاب شده است، 
چرایی وقوع اشــــغال ســــفارت در سال های نخســــت پیروزی انقالب 
اسالمی اســــت. اینکه آمریکا در ایران آســــتانه انقالب و پس از آن چه 
بازی را شروع کرده اســــت؟ واقعیت تسخیر النه جاسوسی چیست؟ 

چرا امــــام)ره( از آن حمایت کردند؟ و... کتــــاب در ادامه به این موضوع 
می پردازد که چــــرا این واقعه که امام)ره( از آن بــــا عنوان انقالبی بزرگتر 

از انقالب نخست یاد کردند، مورد تحریف و شبهه افکنی واقع شد؟
در مقدمه این اثر می خوانیم: همان اندازه که شــــناخت تاریخ و بررسی 
حــــوادث گذشــــته ملت هــــا، از اهمیت برخوردار اســــت، شــــناخت و 
جلوگیری از تحریــــف تاریخ نیز اهمیت راهبردی دارد که اگر نداشــــت، 
دشــــمنان ملت ها، بــــرای تحریف تاریخ آنــــان و تحلیل غیــــر واقعی و 

نادرست وقایع آن ملت ها، این همه سرمایه گذاری نمی کردند.
از وقایــــع بســــیار مهم بعــــد از پیروزی انقالب اســــالمی، اشــــغال النه 
آمریکا توسط دانشــــجویان مســــلمان پیرو خط امام)ره(  جاسوســــی 
اســــت؛ واقعه ای که امام خمینی)ره( از آن با عنــــوان »انقالب بزرگتر از 
انقالب اول« یاد کردند. مواضع ایشان درباره آمریکا و آن حادثه، بسیار 
روشن و قاطع است، لقب »شــــیطان بزرگ« را پس از ۱3 آبان ۱3۵8 به 

آمریکا دادند.
امــــام خمینی)ره( نه به عنــــوان »بهانه«- که برخــــی مدعی اند- بلکه به 
عنوان راهبرد اساسی نظام جمهوری اســــالمی در مقابله با استکبار و 
ظلم ســــتیزی، از این واقعه مهم بهره گرفتنــــد و تا پایان عمر با برکت و 
شریفشان با شدت بر آن پای فشردند و این واقعه و یاد و جهت گیری 
صحیح آن را حفظ کردند. ایشــــان اشغال النه جاسوســــی را به عنوان 
ســــرآغاز ُبعــــد مبــــارزه بین المللی با ریشــــه مفاســــد در جهــــان، بزرگ 

شمردند.
کتاب طرح این موضوعات را ابتدا با بررسی سابقه آمریکا در ایران قبل 
و بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا اشغال النه جاسوسی آغاز می کند و 

در ادامه به این موضوعات می پردازد:
چگونگی اشــــغال النه جاسوســــی، رونــــد اطالع یابــــی و حمایت امام 
خمینــــی)ره( از آن، ماجرای طبــــس و ادامه گروگان گیری؛ سرنوشــــت 
دانشــــجویان پیرو خط امام)ره(، عوامل تغییــــر مواضع در برخی از این 
دانشجویان؛ تداوم انگیزه های تصرف النه جاسوسی پشیمانی و توبه 

یا ایستادگی؟
انتشــــارات قدر والیت کتاب حاضــــر را در 33۶ صفحه و به قیمت 3۵ 
هزار تومان در دســــترس عالقه منــــدان به تاریخ انقالب اســــالمی قرار 

داده است.

فیلم محمد رسول ا...)ص(؛ شاهکار مجید مجیدی

فیلم "محمد رسول ا...)ص(" ســــاخته »مجید مجیدی« است. فیلمی 
که از بزرگترین و مهم ترین پروژه های دینی در سینمای ایران و جزو آثار 

فاخر سینمایی به شمار می رود.
هزینه ساخت این اثر بزرگ سینمایی ۶۲3.3 میلیارد ریال بوده است. 
در پشــــت صحنه این فیلم مجموعه ای از بهترین سینماگران جهانی 
حضور داشــــتند. از جمله چهره های سرشناســــی که جزو عوامل فنی 
پروژه سینمایی محمد رسول ا...)ص( هســــتند، می  توان به »ویتوریو 
اســــتورارو« )Vittorio Storaro( تصویربــــردار نامــــدار ایتالیایــــی و »آی.

.رحمان« آهنگســــاز معروف هندی اشــــاره کرد که هــــر ۲ از برندگان  آر
« به شمار می روند.  جایزه سینمایی »اسکار

این فیلم ســــینمایی از محاصره  مسلمانان در شــــعب ابی  طالب آغاز 
می شود و ســــپس به دوره پیش از تولد پیامبر اسالم بازمی  گردد. این 
فیلم رخدادهای پیش از تولد پیامبر اسالم تا ۱۲ سالگی و صحنه های 
دوره شــــیرخوارگی و خردســــالی پیامبــــر را پیش چشــــم مخاطبان به 

تصویر می کشد.
فیلم با اولین ســــفر پیامبر به شام و رسیدن به صومعه »بحیرا« راهب 
مســــیحی به پایان می رســــد؛ راهبی که درباره ظهور آخریــــن پیامبر به 

، بشارت می  دهد. »ابوطالب« عموی پیامبر

تصویربرداری، موسیقی متن و جلوه های ویژه به کار رفته در این فیلم 
تاکنون مورد تحســــین بســــیاری از منتقدان قرار گرفته است. به باور 
بســــیاری از صاحب نظران، آخرین اثر سینمایی مجیدی با بهره مندی 
از ظرفیت های موســــیقی، تصویربرداری و جلوه هــــای ویژه می تواند به 

قلب مخاطبان نفوذ کرده و عظمت و شــــکوه 
اســــالم و پاکی و مهربانی پیامبر را به زیباترین و 

تأثیرگذارترین شکل آن به تصویر بکشد.
گروهــــی از منتقدان ســــینمایی، ســــاخت این 
اثر بزرگ را در شرایط آشــــفته امروز جهان که به 
افراطی،  گروه های  غیرانسانی  رفتارهای  موجب 
اســــالم ســــتیزی و اســــالم هراســــی در آن رو به 
به  دانسته اند.  ضروری  امری  اســــت،  گسترش 
اعتقاد آنان اثر ســــینمای محمد رسول ا...)ص( 
می تواند معرف شایسته ای برای چهره حقیقی 
اســــالم در عرصه بین الملل باشــــد و بر حاشیه 
ســــازی ها پیرامون این دین الهی و رحمانی خط 

نابودی بکشد.
اثری که مجیدی خلق کرده شــــکوه موســــیقی 
و تصاویــــر منحصر به فــــردش می تواند بیننده 
را برای ســــاعت ها بعــــد از دیدن فیلــــم به خود 
جلب کند. لحظه های غــــار حرا یا تصاویری که از 
بیابان هــــای کنار مکه یــــا در رفتن به دیر پیش 
بحیرا ترسیم شده است، تنها لحظه های اندکی 
هســــتند کــــه دوربیــــن تصویربــــرداری ویتوریو 
اســــتورارو آن را تصویر کرده اســــت و موسیقی 
.رحمان، در لحظات اوج  آن ســــاخته ِای.آر متن 
و فــــرود قلــــب را می لرزانــــد. کالس درســــی که 
کودکان ایرانی و مســــلمانان با عالقه بسیار در 

آن می نشینند.

محمــــد جمــــال  از  فرومانــــد  مــــاه 
محمــــد  اعتــــدال  بــــه  نباشــــد  ســــرو 
جوانــــی و  کنــــی  عاشــــقی  اگــــر  ســــعدی 
محمــــد ل  آ و  اســــت  بــــس  محمــــد  عشــــق 
ی سعد

پیامبر اعظم)ص( فرمود:

 محبوب ترین بندگان خداوند نزد او کسی است
که خیر بیشتری برای بندگانش داشته باشد. 

، ج۷4، ص15۲ بحاراالنوار

احسان تو
الها ما را به بخشش خود 

 ، از بخشش دیگران بی نیاز ساز
و ترس گسستن دیگران را 

از ما با پیوستن ما به خودت کفایت فرما، 
تا با وجود عطاى تو از دیگرى نخواهیم، 

و با احسان تو از احدى نهراسیم. 
بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، 

و در هر کار به نفع ما چاره ساز و
 ، بر زیان ما چاره مساز

و به سود ما تدبیر کن 
و به ضرر ما تدبیر مفرما، 

و ما را چیره گی ده 
 . و دیگران را بر ما چیره مساز

بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، 
و ما را از غضب خود حفظ کن، 

 ، و به عنایت خویش نگاه دار
و به سوى خود هدایت کن، 

برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز

شاهی 
که در مقابل مشکالت

فقط به سفر فرنگ می رفت!

۱3۰۲ شمسی احمدشــــاه قاجار رفت  ۱۱ آبان ســــال 
ســــفر فرنگ؛ ســــفری که بازگشــــت نداشت. وقتی 
می رفت هنوز شــــاه بود، ولی چه شــــاهی؟ خودش 
هم می دانســــت دیگر نمی توانــــد در این مملکت 

کند. حکومت 
دربــــاره دالیل ســــقوط حکومت قاجاریــــه در زمان 
دارد.  وجــــود  متفاوتی  بســــیار  نظرهای  احمدشــــاه 
یک نظر این است که فساد شــــاهزادگان پرتعداد 
و درباریــــان پرمدعای قاجــــار به اوج رســــیده بود و 
دیگر نمی شد آن وضع را به قول معروف جمع کرد! 
یک نظر دیگر ضعف شــــخصیتی احمدشــــاه است 
که انگار تمایلی برای حکومت نداشــــت یا حداقل 
توان مقابله با مشکالت کشور را در خود نمی دید. 
نظر دیگر اینکه انگلیســــی ها می خواستند قاجارها 
برونــــد و کمک کردند تــــا رضاخان بیایــــد و به خاطر 
این کمــــک در آینده قدردان انگلیس باشــــد. یک 
نظــــر هم این اســــت که تحــــوالت اجتماعــــی بزرگ 
که از بروز جنگ جهانی اول و اشــــغال ایران ناشــــی 
می شــــد و همچنیــــن افزایش روحیــــه ترقی خواهی 
ایرانیــــان دیگر جایی برای ادامــــه حکومت قاجاریه 
باقی نگذاشــــت. نظر دیگر این است که احمدشاه 
فردی مطلع نســــبت به زمانه و جوانــــی مترقی بود، 
امــــا امکانات و اقتدار و قدرت نظامــــی و مالی کافی 
بــــرای حکومت در ایران نداشــــت. موضوع عجیب 
که همه شــــان  درباره همــــه این نظرها این اســــت 
تاریخ  در  احمدشــــاه  هســــتند!  درســــت  کمابیش 

معاصر ایران یک مورد عجیب است.

سومین سفر فرنگ! �
از منظر تاریخ که نگاه کنیم، احمدشــــاه در کودکی 
و در ۱۲ ســــالگی به سلطنت رســــید و معلوم است 
آن اوایــــل، اختیــــاری نداشــــت. بعد هم کــــه بزرگ 
شــــد باز هــــم اختیاری نداشــــت. مدام مشــــکالت 
پشــــت مشــــکالت و بعد هــــم کــــه دوره یکه تازی 
می گوییم  کــــه  مشــــکالت  شــــد.  شــــروع  رضاخان 
در حــــد جنگ جهانی اول و اشــــغال ایران توســــط 
انگلیس و روســــیه تزاری و در پی آن قحطی و مرگ 
حدود یک ســــوم تا نصف جمعیت ایــــران به دلیل 

گرسنگی و بیماری است.
بنا به تخمین ها در زمان قحطی بزرگ در ســــال های 
۱۲9۶ تا ۱۲98 شمســــی که از اشــــغال ایران ناشــــی 
شــــده بود، حدود ۵ تــــا ۱۰ میلیون نفــــر از جمعیت 
کمتــــر از ۲۰ میلیونــــی ایران به دلیل گرســــنگی، وبا، 
ماالریــــا و آنفلوانــــزای اســــپانیایی مردنــــد. معروف 
اســــت که احمدشــــاه آن روزها بزرگ تریــــن محتکر 
غلــــه بود و حاضر نشــــد غلــــه انبارهایــــش را جز به 
قیمت متــــورم و چنــــد ده برابــــری دوران قحطی به 
مردم بفروشــــد. دیگــــر اینکه معروف اســــت مردم 
به او لقب احمد عالف داده بودند. چنین شــــاهی 
در مقابله با مشــــکالت چه می کرد؟ می رفت ســــفر 
فرنگ و چند ماه می ماند تا از مشکالت دور باشد.

ســــومین بار هم که رفــــت فرنگ گفتنــــد دیگر نیا. 
مانــــد در فرانســــه و دو ســــال بعد ســــلطنت قاجار 

منقرض اعالم شد و تمام!

مدل احمدشاهی! �

از منظــــر نوســــتالژی که نــــگاه کنیم احمدشــــاه ته 
کوچــــه تاریــــخ معاصر ایــــران ایســــتاده اســــت! در 
ادبیات عامــــه ایرانی ها دوره رضاخــــان یعنی خیلی 
آن  قدیمــــی ولــــی دوره احمدشــــاه یعنی دیگــــر ته 
نیز  باقی مانده  احمدشــــاه  دوره  از  آنچــــه  قدیم هــــا. 
مثل خــــودش حالتــــی بالتکلیــــف دارنــــد؛ کمیاب 
هستند، ولی عتیقه نیســــت که در موزه جا داشته 
بســــاط  در  هنوز  احمدشــــاهی  ســــکه های  باشــــد. 
دســــتفروش ها معامله می شــــوند و هنــــوز به قول 

نشده اند!   موزه ای  عتیقه بازها 
احمدشــــاه بــــرای امروزی ها درســــت یا غلــــط نماد 
شــــاه درمانــــده و بی کفایت اســــت؛ نمــــاد »افول« 
اســــت. یک اصطالح »مــــدل احمدشــــاهی« هم در 
میان اهل ادب داریم کــــه یعنی مدیریت بی خیالی! 
خالصــــه اینکــــه مرحــــوم »علــــی حاتمــــی« در فیلم 
»کمال الملک« نیز او را از زبان رضاخان »احمِد شاه 

بدنام کن!« نامید.

مناسبت


