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عرصه، اعیانتويسرکان - جاده کرمانشاه - روبروي روستاي کريم آباد40001107کشاورزي/مزروعي8236

عرصهتويسرکان- جاده کرمانشاه - روبروي روستاي کريم آباد40000کشاورزي/مزروعي9518

عرصه، اعیاننهاوند- شهرك صنعتي نهاوند- خیابان ششم33601567صنعتي9597

عرصه، اعیانهمدان - خیابان شهدا- جنب کوچه مدرسه آخوند122246تجاري- بانك2212

عرصه، اعیاناسدآباد-  روستاي  جنت آباد128308مسكوني- تجاري2222

عرصه، اعیاننهاوند- خیابان  پیروزي-  جنب  اداره  پست284277تجاري- بانك2225

همدان- خیابان کشاورز-  روبروي  جايگاه پمپ بنزين شهید 445654بانك- تجاري2234
عرصه، اعیانخوانساري

عرصه، اعیانهمدان- میدان  امام-  ابتداي  خیابان  شريعتي4091096تجاري- اداري2236

اعیان، قدرالسهم از عرصههمدان - میدان فلسطین206270تجاري- بانك2245

عرصهنهاوند- میدان قیصريه- خیابان شهدا- محله کاريا720مسكوني2276

عرصهمالير-جاده بروجرد36050کشاورزي/مزروعي5747

اعیان، قدرالسهم از عرصهکبودراهنگ- اراضي روستاي بابان- بخش 4 همدان1093240مسكوني6701

اعیان، قدرالسهم از عرصهکبودراهنگ- روستاي قباق تپه297400مسكوني- تجاري6703

اعیان، قدرالسهم از عرصههمدان- کبودراهنگ- خیابان دستغیب068مسكوني6708

عرصه،اعیانهمدان -کبودراهنگ- خیابان دستغیب1313تجاري6709

اعیان، قدرالسهم از عرصههمدان- کبودراهنگ- خیابان دستغیب058مسكوني6710

فروش امالك مؤسسه توسعه همیاری سپهر با شرایط نقد و اقساط - شماره99/2 

مؤسسه توسعه همیاری ســپهر در نظر دارد امالك خود در اســتان همدان به شــرح جدول زیر را با شرایط نقد و اقســاط و به بهترین 
پیشنهادات وارده واگذار نماید.

 متقاضیــان مي توانند جهت كســب اطالعات بیشــتر در ســاعات اداری با شــماره 02122332187 و از ســاعت 9 الی 21 با شــماره 
09120557650 تماس حاصل نمایند. شــایان ذكر اســت كلیه امالك با وضع موجود واگذار شده و مؤسســه در رد و پذیرش پیشنهادات 

مختار می باشد. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات 99/07/15 خواهد بود.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای 
اکبر کاووسی امید

نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای مهندس
سید مسعود عسگریان 

ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای 
حسین قراباغی

منشی اول محترم شورای اسالمی شهر همدان

سرکار خانم
نرگس نوراله زاده

منشی دوم محترم شورای اسالمی شهر همدان

انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان باعث مسرت و خشنودی است. از صمیم قلب انتصاب شما را تبریک و تهنیت عرض 
می نماییم. توفیقات روز افزون و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان آرزو می نماییم.

جناب آقای 
اکبر کاووسی امید

نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای مهندس
سید مسعود عسگریان 

ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان

سرکار خانم
نرگس نوراله زاده

منشی دوم محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای 
حسین قراباغی

منشی اول محترم شورای اسالمی شهر همدان

عباس صوفی -  شهردار همدان

انتخاب شما عزیزان در سنگر جدید خدمت به شهروندان فهیم همدانی را تبریک و تهنیت عرض نموده 
و برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی را از درگاه احدیت مسئلت دارم. 

تبریک و تهنیت

انتصاب شایسته شما عزیزان را تبریک عرض می نماییم. امید است در پرتو الطاف حضرت حق، بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

روزنامه هگمتانه

جناب آقای مهندس
سید مسعود عسگریان 

ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای
حسین قراباغی

منشی اول محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای
اکبر کاووسی امید
نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان

سرکار خانم
نرگس نوراله زاده
منشی دوم محترم شورای اسالمی شهر همدان

معاونت معماری  و شهرسازی شهرداری همدان

انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان که مبّین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده تان در سطوح مختلف مدیریت می باشد، را صمیمانه 

تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدواریم همچون گذشته در راستای خدمت به شهروندان عزیزمان همواره موفق و مؤید باشید.

تبریک و تهنیت

جناب آقای 
اکبر کاووسی امید

نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای 
حسین قراباغی

منشی اول محترم شورای اسالمی شهر همدان

سرکار خانم
نرگس نوراله زاده

منشی دوم محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای مهندس
سید مسعود عسگریان 

ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان
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حه

صف : استاندار
همدان از استان های برتر 

رعایت بهداشت در ایام کرونا

4  
حه 

صف حجت االسالم فالحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

بررسی مشکالت طالب 
در دیدار رئیس جامعه المصطفی

صفحه   ۲

صفحه   4

مدیر منطقه یک شهرداری همدان:

پوشش سقف تاالر همایش های قرآنی و بین المللی
مدیــــر منطقــــه یک شــــهرداری همدان از پوشــــش ســــقف تــــاالر همایش هــــای قرآنی و 

بین المللی خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، پروژه تاالر همایش های قرآنی و بین المللی در ســــال 83 در 

سفری که رهبر انقالب به شهر همدان داشتند تصویب شد و در سال 85 پس 
از جانمایی و طراحی، عملیات اجرایی آن آغاز شد و در سال 95 به بهره برداری 

رسید.
ایــــن مرکز دارای یک تــــاالر اصلی به مســــاحت 3 هــــزار و 500 مترمربع و 

ظرفیت یک هزار و چهارصد صندلی اســــت که در سالیان اخیر به دلیل 
عدم پوشش سقف این تاالر امکان استفاده از آن وجود نداشته است.

شــــهرداری منطقه یک از ابتدای ســــال جــــاری عملیات اجرا و پوشــــش 
سقف میانی این تاالر را آغاز کرده اســــت به همین دلیل مصاحبه ای را 
با مسعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک ترتیب دادیم تا از ادامه روند 
اجرایی این پروژه مطلع شــــویم. مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان با 

بیان اینکه امسال در بودجه شهرداری منطقه یک  ...

رئیس بنیاد بوعلی سینا در نشست با رئیس سابق شورا و شهردار همدان:

مسؤوالن به ابن سینا ادای دین کنند
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س
ب 
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س: 
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معرفی هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر همدان در انتخابات داخلی

یان رئیس شورا عسگر
 کاووسی نایب رئیس

صفحه   ۲

مدیر بازرسی شهرداری همدان:
جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز 

خأل قانونی دارد

7  
حه 

صف

صفحه   4

یک محیط بان در گفتگو با هگمتانه تأکید کرد:

مردم محیط بانی را از خانه آغاز کنند
صفحه   5

۲9 استان کشور در وضعیت قرمز و نارنجی

تنها همدان و کردستان در شرایط غیرهشدار

قراباغی و نوراله زاده منشی اول و دوم و مولوی سخنگو شد
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۲
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی:

قیمت خرید تضمینی کلزا اعالم شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: قیمت خرید تضمینی محصوالت پاییزه به ویژه دانه های 

روغنی کلزا اعالم شود.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، حمیدرضا حاجــــی بابایی در نامــــه ای خطاب به خــــاوازی وزیر جهاد 

کشاورزی یادآور شد: فرصت کشــــت محصوالت پاییزه به ویژه دانه های روغنی کلزا در استان های 
سردسیر محدود است. وی افزود: عدم اعالم قیمت خرید تضمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی 

موجب زیان در حوزه کشت محصوالت کشاورزی به ویژه دانه های روغنی خواهد شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با توجه به مالحظه پیامد زیانبار این امر به ویژه آســــیب 

جدی به برنامه راهبردی تولیــــد محصوالت راهبردی زراعی 
اســــتان همدان به دلیل بالتکلیفی کشــــاورزان، خواستار 
اقدام مؤثر و فــــوری معمول و اعالم نتیجه به کمیســــیون 

برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی شد.

استان

عرصه ای نو 
در شورای شهر همدان

مصطفی شیرمحمدی  �
روز گذشــــته در صحن شورای اسالمی شهر همدان 
انتخابــــات داخلــــی با حضــــور فرماندار شهرســــتان 

همدان برگزار شد.
این جلســــه بــــا تقدیــــر از مســــاعی کامــــران گردان، 
رئیس ســــابق پارلمان محلی برگزار شد و در ادامه با 
برگزاری انتخابات داخلی سید مسعود عسگریان به 
عنوان رئیس و اکبر کاووسی به عنوان نایب رئیس 
انتخاب شــــدند، همچنین حسین قراباغی و نرگس 
نوراله زاده به ترتیب به عنوان منشــــی اول و منشی 
دوم برای ســــال چهــــارم از دور پنجم، هیأت رئیســــه 

شورای اسالمی شهر همدان را تشکیل دادند.
رئیس  عنوان  به  عســــگریان  سیدمسعود  انتخاب 

شورا از چند منظر دارای اهمیت و مزیت است.
یکم: عسگریان ســــال ها به عنوان شهردار در مرکز 
استان و ســــایر شهرستان ها سابقه شهرداری دارد، 
بنابراین با درک شــــرایط مدیریت شهری و شناخت 
کافــــی از زشــــت و زیبایــــی موجــــود در کار می تواند 
همراهی مناسبی با ارکان شهرداری در پیشبرد امور 

داشته باشد.
دوم: وی مدیرکلــــی اســــبق دفتــــر امــــور شــــهری و 
شوراهای استانداری همدان را در کارنامه خود دارد، 
از این رو تســــلط الزم بر امور اداری و دولتی مربوط به 
شهرداری را دارد و دوره ریاســــت وی می تواند نقطه 
عطفــــی در مدیریت شــــهری همدان باشــــد؛ چراکه 
ســــمت و ســــوی ارتباطات شــــورایی از دایره شهر و 
اســــتان همدان فراتر می رود و می تواند فرصت ساز 

باشد.
ســــوم: ســــال چهــــارم شــــورای اســــالمی دور پنجم 
می تواند نقطه عطفی در نتیجه گیری عملکرد شــــورا 
و شــــهرداری برای شهروندان باشــــد؛ چراکه معدل 
عملکرد شــــورایی که رأس آن را مدیر اجرایی مجربی 
، شــــهردار و مدیر جهادی  چون عســــگریان و شــــهر
همچون عباس صوفی را در این سال تجربه می کند، 
بی شــــک نتیجه آن کارنامه ای اســــت دارای نمرات 
مطلوب حاصل از هم افزایی، همدلی و همپوشــــانی 

تا در تاریخ مدیریت شهری همدان ماندگار بماند.
ان شاءاهلل

یادداشت

جاده های غیراستاندارد 
روستایی

مرگ ۲0 نفر در سوانح جاده ای شهریور

تردد رانندگان مسیرهای روستایی با ۲.5 
برابر سرعت مجاز

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیــــس پلیس راه 
اســــتان همدان گفت: نبود شــــانه خاکی، پیچ های 
تنــــد، عرض کم، شــــیب های تنــــد عرضــــی و طولی، 
جاده های روســــتایی این اســــتان را به مســــیرهای 

غیراستاندارد و حادثه خیز تبدیل کرده است.
وز  ر عزیزی  رضــــا  ســــرهنگ  هگمتانه،  گــــزارش  به 
وستا در این  72 ر یکشــــنبه اظهار کرد: یک هزار و 
وستاها  اســــتان وجود دارد که مســــیر همه این ر
و برخوردار  تــــردد خــــودر بــــرای  از اســــتاندارد الزم 

. نیست
وی اضافه کرد: بیشــــتر این مسیرها مالرو بودند که 
تنها با پخش آســــفالت بر روی آن تبدیل به مســــیر 
سواره رو شده است و از نقشه اصولی و ایمنی کافی 

برای تردد وسایل نقلیه برخوردار نیستند.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان افزود: اســــتاندارد 
نبودن مسیرهای روستایی این استان در باال رفتن 
آمار ســــوانح فوتی و جرحی و واژگونی  خودروها تأثیر 

داشته است.
ســــرهنگ عزیزی اظهار کرد: روستاییان نیز نسبت 
بــــه رعایت آیین نامه هــــای راهنمایــــی و رانندگی بی 
توجه اند و با توجه بــــه حاضر نبودن مأموران پلیس 
راه و گشــــتی ها در مسیر روســــتایی اقدام به تردد با 

سرعت غیرمجاز می کنند.
وی بیان کرد: در حالی که سرعت خودروها در مسیر 
روســــتایی شب هنگام 40 و در طول روز 50 کیلومتر 
در ساعت تعیین شده است اما رانندگان با 2 تا 2.5 
برابر بیشتر از حد تعیین شده در این مسیرها تردد 

می کنند.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان اضافــــه کرد: تردد 
با ســــرعت غیرمجاز باعث افزایش واژگونی ها شده 
اســــت چراکه راننده به یکباره با پیــــچ تند و 90 درجه 
مواجه شــــده و بــــه علــــت چرخاندن ســــریع فرمان 
به ســــمت مســــیر اصلی، موجب واژگونــــی خودرو 

می شود.
و  مجروحــــان  تمامــــی  گفــــت:  عزیــــزی  ســــرهنگ 
جانباختــــگان در مســــیرهای روســــتایی در ســــال 
جاری افراد بومی و ســــاکن در این مناطق هســــتند 
همچنیــــن 100 درصــــد ســــوانح در طــــول روز یعنی از 

طلوع تا غروب آفتاب رخ داده است.
رزن،  در  روســــتایی  ســــوانح  میــــزان  *بیشــــترین 

کبودراهنگ و اسدآباد
وی با بیان اینکه شهرستان های رزن، کبودراهنگ و 
اسدآباد بیشترین میزان سوانح روستایی را به خود 
اختصاص دادند افــــزود: 20 تن در ســــوانح جاده ای 
این استان شهریور امســــال در سر صحنه تصادف 
جان باختند که نیمی از این ســــوانح فوتی در مسیر 

روستایی رخ داده است.

خبـــــــــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: »ســــید مسعود عسگریان« 
در انتخابات هیأت رئیســــه ســــال چهارم دوره پنجم شورا 
با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسالمی شهر 

همدان انتخاب شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، در ایــــن انتخابــــات داخلــــی، اکبر 
کاوســــی امید با اکثریت آرا به عنوان نایب رئیس این شورا 

معرفی شد.
حسین قراباغی و نرگس نوراله زاده نیز به ترتیب به مدت 
یک سال به عنوان منشی اول و دوم شورای شهر همدان 

انتخاب شدند و ابراهیم مولوی سخنگوی شورا شد.

 فرماندار همدان: شورای شــــهر همدان؛ شورای   �
موفق کشور

فرماندار همدان در این جلســــه ضمن قدردانی از زحمات 
اعضــــای شــــورای دوره پنجم شــــهر همــــدان، گفــــت: در 
ارزیابی هــــای صورت گرفته، عملکرد شــــورای پنجم شــــهر 
همدان طی 3 ســــال گذشــــته، مثبــــت و تأثیرگــــذار بوده 

است.
حسین افشــــاری با تأکید بر اینکه شــــورای شهر همدان 
در ســــطح استانی و ملی به »شــــورای موفق« شهرت دارد؛ 
اظهار کرد: علی رغم وجود سالیق مختلف، اعضای شورای 
شهر همدان اجازه ندادند حاشیه ها بر وظیفه شورا، سایه 

افکند.
وی عنوان کرد: عملکرد موفق شــــورای شهر و شهرداری 
موجب شده شــــهر همدان به عنوان »شهر زنده« از نگاه 

مسافران و گردشگران، مطرح شود.
فرماندار همدان گفت: شــــورای پنجم شــــهر همدان ناظر 
بر مشــــکالت مردم بوده و با ارائه راه حل های مناســــب در 

راستای حل مشکالت، گام برداشته است.
وی با اشــــاره به حضور حمید بادامی نجات، عضو شــــورای 
شــــهر همدان در شــــورای عالی اســــتان ها به نمایندگی از 
اســــتان همدان، بیان کــــرد: حضور این عضو در شــــورای 
عالی، بســــیار ارزشــــمند بوده و در تصمیم گیری های ملی 

هم برای کشور و استان، اثرگذار است.
افشاری؛ تعامل و انسجام اعضای شورای دور پنجم شهر 
همدان را قابل توجه دانســــت و گفــــت: اعضای این دوره 
به رأی و ســــلیقه یکدیگر احترام گذاشــــته و اجازه ندادند 
حاشیه ها بر اصل وظیفه آنها ســــایه افکند و با همدلی در 

راستای منافع مردم، گام برداشتند.
وی همچنین تعامل بین دســــتگاه های اجرایی با شورای 
شهر و شهرداری همدان را مثبت ارزیابی کرد و یادآور  شد: 
بــــا توجه به وظایف شــــوراها که در 37 مــــورد برای اعضای 
شــــورا تعریف شده است، شــــورای شــــهر همدان خود را 
محدود به شــــهرداری نکــــرده و ضمن عمل بــــه 37 مورد 
وظیفه به عنوان تکلیف، اجــــازه نداده اند وظیفه ای از قلم 

بیفتد.
فرمانــــدار همدان با بیان اینکه مشــــی و ســــیره ما مهم تر 
از عملکرد ماســــت، افــــزود: در طول تاریــــخ و دولت های 
گذشــــته، رفتار و منش تصمیم گیرندگان و متولیان امر از 
عملکردشان در نزد مردم ماندگارتر بوده و تعامل اعضای 
شورای شهر همدان و پذیرش عقاید مخالف، نشان داده 

است که این شورا، شورای مردمی است.

به گفته افشــــاری؛ در شــــورای دور پنجم شهر همدان، اگر 
مســــأله ای هم بوده با اهتمام بر قانون، صبر و شکیبایی 

اعضای شورا حل شده است.
وی اضافــــه کرد: با اهتمام و همت این شــــورا، شــــهرداری 
همــــدان در حــــوزه خدمات رســــانی نســــبت بــــه شــــرایط 
، بســــیار موفق عمل کرده اســــت؛  اقتصــــادی حال حاضر
به گونه ای که شهر همدان نســــبت به سال های گذشته 
از نظر سیماومنظر شهری بسیار متحول شده و علی رغم 
شیوع ویروس کرونا طی یک سال اخیر حضور گردشگران 

در همدان 36 درصد افزایش داشته است.
افشــــاری در ادامه با اشــــاره به تدوین طرح جامع شــــهری 
همــــدان، عنوان کــــرد: این طرح در حال حاضر در دســــت 
بررســــی اســــت و باید ناظر بر حرکــــت و جریانات مختلف 
مردمــــی و گرایش های مردم در راســــتای ساخت وســــاز و 

پیش بینی حرکت های مکانی مهاجرت، باشد.
وی یــــادآور شــــد: در هر ماه از ســــال تعــــداد 220 خانوار در 
حاشــــیه های شــــهر همدان ساکن می شــــوند که با ادامه 
این روند در سال های آینده آمار سکونت در حاشیه های 

، شدت خواهد گرفت. شهر
فرماندار همدان با اشــــاره بــــه اینکه باید کمربندی شــــهر 
را گســــترش دهیم، افــــزود: در الحاق روســــتاها به شــــهر 
همدان باید به هر آنچه که قانون گذار اختیار داده اســــت، 

عمل کرد.

عســــگریان: امیدواریــــم همدلی و تعامل شــــورا   �
برقرار باشد

رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان هم در ادامه این 
جلســــه گفت: مســــؤولیت شــــورای شــــهر بــــه نوعی به 
عملکرد ریاست شورا بازمی گردد که جا دارد از تالش های 
صادقامه ابراهیم مولوی در ســــال نخست ریاست شورا 

قدردانی کنم.
ســــید مســــعود عســــگریان همچنین از فعالیت 2 ساله 
کامران گردان در کسوت ریاســــت کمال قدردانی را کرد و 
افزود: وی همراه با اخالق مداری، مجموعه شورا را مدیریت 
کرده و تالش داشــــت تا علی رغم نگاه های سیاسی، امور 

شهری به صورت مطلوب پیش برود.
وی ادامه داد: جبهه اصولگرایان و انقالبی ضمن تأکید بر 
تفکر شــــورایی که باید حاکم باشــــد، ترکیب هیأت رئیسه 
ســــال چهــــارم دوره پنجــــم را شــــکل دادند کــــه امیدوارم 
، برقرار  همچنــــان همدلی، همراهــــی و تعامل حال حاضــــر

باشد.
به گفته عســــگریان؛ علی رغم اینکه فعالیت در سال آخر 
دشوارتر خواهد بود، اما همراه با تالش مضاعف و همراهی 
یکدیگــــر به منظــــور پیشــــبرد مباحث مدیریت شــــهری، 
امیدواریم امور به نحو مطلوب تر و با تمرکز به ایجاد بســــتر 
همدلی و بهره  گیری از تجارب در راســــتای رفع مشــــکالت 

شهر پیش برود.
رئیس شورای شهر همدان ابراز امیدواری کرد برنامه های 
پیش  بینی شــــده ســــال جــــاری بودجه و سیاســــت های 
ابالغی به شهرداری از سوی شورای شهر با قوت بیشتری 

پیش برود.

کاوسی امید: همت برای رسیدن به درجه انقالبی  �
نایب رئیس شــــورای شــــهر همــــدان هم ضمــــن ادای 
 3 احترام به خانواده شــــهدا و ایثارگران، گفت: در طول 
سال گذشــــته اتفاق نظر خوبی همراه با همدلی در شورا 
وجود داشــــت که اقدامات مدیریت شــــهری مناســــب 
که شایســــته مــــردم همدان  آنچه  پیش رفــــت؛ هرچند 
بود، نتواســــتیم به منصه ظهور برسانیم، اما تمام همت 
گرفت تا ضمــــن اعمال نظریات  کار خواهیم  بــــه  خود را 
تک تک اعضای شــــورای پنجم، امور شــــهر مناســــب تر 

برود. پیش 
اکبر کاوســــی امید ضمن قدردانی از تالش ابراهیم مولوی 
و کامران گردان در کســــوت ریاســــت اول تا سوم شورای 
پنجم که شــــورا به نحو خوبی اداره شد؛ ابراز امیدواری کرد 
در سال پایانی شورا که به تشــــکیل دولت جوان انقالبی 
مدنظر مقــــام معظم رهبری منتهی خواهد شــــد، خدمات 
مدیریت شــــهری به شــــهروندان به نحو احسن همچون 

گذشته و مناسب تر ارائه شود.
وی در ادامــــه ضمن قدردانی از هیــــأت تطبیق فرمانداری 
همدان به منظــــور تعامل بی نظیر با شــــورای پنجــــم، ابراز 
امیدواری کرد شــــاهد ادامه این مسیر در راستای همدلی 

بهتر برای ارائه خدمت به مردم باشیم.
کاوســــی امید اظهار کرد: تالش ما بر این است تا به درجه 
انقالبی همچون شهید محسن حججی، سرداران شهید 
قاســــم ســــلیمانی و حســــین همدانی، برســــیم؛ هرچند 

رسیدن به این درجه، بسیار دشوار است.
وی بیــــان کــــرد: انســــان های انقالبــــی تمــــام لحظــــات و 
داشــــته های خــــود را بــــرای ارائه خدمــــت بهتر بــــه مردم و 
افزایش رضایت مندی آنان نسبت به نظام اسالمی به کار 

می گیرند.

 گــــردان: تأییــــد 91،5۲ درصــــد مصوبات شــــورا در   �
کمیته انطباق

رئیس سال دوم و سوم شــــورای شهر همدان هم ضمن 
قدردانی از همراهی اعضای شورا طی 2 سال ریاست خود، 
گفت: بازخوردهای مثبت خروجی عملکرد شورای پنجم 
با همراهی، همفکری و هم اندیشــــی اعضای شــــورا به ثمر 

نشسته است.
کامــــران گردان همچنین ضمن قدردانــــی از تعامل خوب 
رئیس و اعضای کمیته انطباق فرمانداری همدان، افزود: 

در این راســــتا، شــــاهد تعامــــالت خوبی برای رســــیدن به 
بهترین وضعیت در حوزه مصوبات شورا بوده ایم.

گــــردان با بیان اینکــــه تاکنون بیشــــترین تأیید مصوبات 
شــــورای شــــهر همدان را هم راســــتا بــــا قوانیــــن و بدون 
کوچک ترین چشم پوشــــی از مشــــکالت موجود شــــاهد 
بودیم، اظهار کرد: 91،52 درصد مصوبات شورا مورد تأیید 
کمیتــــه انطباق فرمانــــداری قرارگرفــــت و 8،48 درصد هم 

مغایر با قانون بوده است.
به گفته وی؛ حفظ آرامش شــــورا، ســــرعت عمل در حوزه 
تکریم ارباب رجوع و انجام وظیفه در حوزه مدیریت شهری 

افتخار شورای پنجم محسوب می شود.
رئیس سال دوم و سوم شــــورای شهر همدان یادآورشد: 
ضمن تأکید بر رعایت نظم اداری در ریاســــت ســــال دوم 
و ســــوم شــــورای پنجم نســــبت به مکانیزه کردن سامانه 
حســــابداری و اداری؛ راه انــــدازی و نصب ســــامانه حضور و 
غیاب اعضای شــــورا در ساختمان و ســــایت شورا؛ نصب 
دوربین مدار بســــته؛ تقویت و نظم بخشــــی حوزه مالقات 
مردمــــی با تأکید بــــر حضور دبیران و کارشناســــان شــــورا 
به منظور سرعت بخشــــی به رفع موانع مدیریت شــــهری و 
مشــــکالت شــــهروندان؛ تهیه فرم طرح و لوایح بر اساس 
موازین و قوانین و... اقدام شده است که پس از گذشت 

حدود ٢٠ سال از عمر شوراها به سرانجام رسید.

 بادامی نجات: راه اندازی ســــامانه بومی سحاب در   �
مدیریت شهری

نایب رئیس ســــال دوم و سوم شــــورای شهر همدان هم 
ضمــــن قدردانی از تالش هــــای ابراهیم مولــــوی و کامران 
گردان در کســــوت ریاســــت دوره اول تا سوم شــــورا، ابراز 
 
ً
کرد: همچــــون ســــابق در خدمت مردم هســــتیم و قطعا

همه جریان های سیاسی باید در راستای خدمت به مردم 
حرکت کنند.

حمید بادامی نجــــات تأکید کرد: عنوان کردن اصولگرایان 
به عنوان انقالبی، کاماًل ایراد دارد؛ انقالبی کسی است که 
برای مردم و رضایت مردم کار کند و ضد انقالب، مسؤولی 

است که مردم را ناراضی کند.
کیــــد بر اینکــــه هرگونه مســــؤولیت  بادامی نجــــات بــــا تأ
در راســــتای پیشــــبرد اهداف شــــهر و خدمت بــــه مردم 
ارزشــــمند اســــت؛ اظهار کرد: در حوزه نیروی انســــانی و 
مالی که این مسؤولیت از ســــوی ریاست شورا بر عهده 

من بود، ســــعی کردم عدالت را رعایت کنــــم و این حوزه 
را در حــــد توان مدیریت کردم تا انحرافی در بودجه شــــورا 

باشیم. نداشته 
بــــه گفتــــه وی؛ با توجه بــــه اینکه رقــــم ریالی بودجه شــــورا 
در طول 3 ســــال گذشــــته ثابت مانده بــــود، در حد توان 
مدیریت شد که این اعتبار تا پایان امسال هم جواب گوی 

هزینه های شورا، نیروی انسانی و... خواهد بود.
بادامی نجات از راه اندازی ســــامانه سحاب در شورای شهر 
همدان برای نخستین بار در کشور در مهرماه امسال خبر 
داد و گفت: امروز تمام مشــــکالت فنی این نر م افزار بومی 

استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افــــزود: با راه اندازی این ســــامانه، قابلیــــت مدیریت و 
دسترسی آسان تر به اطالعات کمیسیون ها، صحن شورا 

و خروجی آن موجود است.
بادامی نجــــات از بارگذاری مناســــب ســــامانه شــــفافیت 
شــــهرداری همدان خبر داد و اظهار کــــرد: انتظارات در این 
زمینــــه همچنان باالســــت و باید با قوت بیشــــتری پیش 

برود.
نایب رئیس ســــال دوم و ســــوم شورای شــــهر همدان با 
تأکید بــــر اینکه قابلیت دسترســــی به تمامــــی مصوبات 
دوره پنجم شــــورا در وبگاه شورای شــــهر برای شهروندان 
وجود دارد؛ افزود: بارگذاری اطالعات در ســــامانه ســــحاب 
به صورت خودکار و بدون دخالت انسان انجام می گیرد و 
تمامی اطالعات مورد نظر همراه با جزئیات در این سامانه، 
بارگذاری می شود که این مهم در شورای پنجم رقم خورده 

است.
بادامی نجــــات در پایــــان از تمامی دبیران، کارشناســــان و 
مشــــاوران شورای شــــهر همدان که پابه پای اعضای شورا 
تالش کردنــــد، قدردانــــی کرد و گفــــت: با توجه بــــه اینکه 
ارتباطــــات و خروجی مناســــبی از کمیســــیون ها با نظارت 
کارشناســــی صورت پذیرفته اســــت امیدواریم این مهم، 

ادامه دار باشد.

 قدردانی فرماندار همدان از رئیس سابق شورا  �
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسالمی شهر همدان، در 
پایــــان فرماندار همدان به نمایندگی از دســــتگاه دولتی و 
اعضای شورای شهر همدان از کامران گردان، رئیس سال 
دوم و سوم شــــورا به منظور همت و تالش مجدانه وی در 

طول ٢ سال خدمت در حوزه ریاست شورا قدردانی کرد.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان:

پوشش سقف تاالر 
همایش های قرآنی و بین المللی

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان از 
پوشش سقف تاالر همایش های قرآنی و بین المللی خبر داد.

به گــــزارش هگمتانه، پروژه تــــاالر همایش های قرآنــــی و بین المللی 
در ســــال 83 در ســــفری که رهبر انقالب به شــــهر همدان داشــــتند 
تصویب شــــد و در ســــال 85 پــــس از جانمایی و طراحــــی، عملیات 

اجرایی آن آغاز شد و در سال 95 به بهره برداری رسید.
ایــــن مرکز دارای یک تاالر اصلی به مســــاحت 3 هــــزار و 500 مترمربع 
و ظرفیت یک هزار و چهارصد صندلی اســــت که در ســــالیان اخیر به 
دلیل عدم پوشــــش ســــقف این تاالر امکان اســــتفاده از آن وجود 

نداشته است.
شهرداری منطقه یک از ابتدای ســــال جاری عملیات اجرا و پوشش 
سقف میانی این تاالر را آغاز کرده است به همین دلیل مصاحبه ای 
را با مســــعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک ترتیب دادیم تا از ادامه 

روند اجرایی این پروژه مطلع شویم.
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان با بیان اینکه امســــال در بودجه 
شهرداری منطقه یک اعتبار 65 میلیارد ریالی برای اجرای سقف میانی 
و پوشــــش سقف تاالر همایش های قرآنی و بین المللی در نظر گرفته 
شــــده اســــت گفت: با توجه به مطالعات و برآورد مالی که بر روی طرح 
صورت پذیرفت بنا شد گنبد اصلی این تاالر که دارای ارتفاع 65 متری 
است به عنوان یک نماد شهری به قوت خود باقی بماند و در زیر این 

گنبد بافت میانی فضاکار با ارتفاع 15متری احداث شود.
مســــعود دهبانی صابر ادامه داد: ســــازه عرقچین میانی اجرا شده بر 
روی این تاالر از نوع خرپای فضا کار اســــت کــــه در گنبد اصلی نیز به 
کار رفته اســــت و پوششــــی که برروی آن در حال اجراست از جنس 

کلزیپ است.
مدیــــر منطقه یک گفت: پــــس از اجرای پوشــــش گالوانیزه اولیه که 
هم اکنــــون مراحل پایانی آن در حال اجراســــت عملیات عایق کاری 
با الیه های رطوبت گیر و پشــــم سنگ اجرا می شود و پوشش نهایی 
لومینیوم اســــت نیز صــــورت می گیرد و پــــس از آن  کــــه از جنــــس آ
عملیات طراحی و اجرای تأسیســــات دکوراســــیون داخلــــی و تجهیز 

تاالر آغاز خواهد شد.

: استاندار

همدان از استان های برتر رعایت بهداشت در ایام کرونا
تالش ارزشمند فرهنگیان برای کار در کنار کرونا

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: همــــدان جزو 
استان های برتر رعایت بهداشت در کشور است.

به گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی روز یکشــــنبه در بازدید از 
چند مدرســــه همدان، افزود: اهتمام به قشــــر فرهنگی یکی از مهمترین 

رویکردهای مدیریت این استان است.
وی با تقدیر از معلمان، دانش آموزان و بازنشســــتگان آموزش و پرورش 
اظهــــار کرد: همدان در دســــته اســــتان های برتر کشــــور در زمینه رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی قرار دارد.
شاهرخی عنوان کرد: امسال مدارس در شرایط استثنایی مقابله با کرونا 
بازگشایی شــــد و تالش زیادی را می طلبد تا با همت همگانی این بیماری 

را شکست داد.
وی اضافه کــــرد: تــــالش فرهنگیان برای بازگشــــایی مــــدارس و تعطیل 

نکردن کار در کنار کرونا بسیار ارزشمند است.
اســــتاندار همدان افزود: معلمی، شغل پیامبران الهی به حساب می آید، 

کار آن ها انسان سازی و عملشان ساری، جاری و باقی است.
وی تأکید کرد: در این شــــرایط سخت قدردان زحمات معلمان هستیم و 
این را بدانند سالمت آن ها، ســــالمت جامعه را رقم می زند و این موضوع 

برای ما مهم است.
شــــاهرخی خطاب به معلمان گفت: مراقب بچه ها باشید؛ ما باید کرونا را 

شکست دهیم و راه آن این است که کارها را تعطیل نکنیم.

وی ادامــــه داد: کارها را باید پیــــش ببریم تا کرونا را شکســــت دهیم و در 
صورت تعطیلی کار و تولید، از کرونا شکست می خوریم.

استاندار همدان تأکید کرد: موفقیت ما در گرو رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی است و اگر کار تعطیل شود با مشکل روبه رو می شویم.

وی اظهار کرد: سیاســــت دولت این اســــت تا با رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی فعالیت ها ادامه یابد، اما فعالیت هــــای غیر ضروری لزومی به 
کار ندارنــــد. به نقــــل از ایرنا، وی عنوان کرد: در شــــورای آموزش و پرورش 
این استان، مشکالت ریز مدارس، معلمان و دانش آموزان به طور جدی 

بررسی می شود.

40 محله چشم انتظار 40 یادواره شهید
هگمتانه، گروه خبر همدان: به مناســــبت بزرگداشــــت 
هفته دفاع مقدس، برنامه 40 بزرگداشــــت شهید در 40 

محله برگزار می شود.
به گــــزارش هگمتانه، فرمانــــدار همدان صبــــح دیروز در 
شــــورای هماهنگــــی حفظ آثار و نشــــر ارزش هــــای دفاع 
مقدس استان بر لزوم تقویت گفتمان دفاع مقدس در 

جامعه تأکید کرد.
حسین افشاری با اشاره به اجرای 120 برنامه به مناسبت 
بزرگداشــــت هفته دفاع مقدس در شهرستان همدان 
اظهار کــــرد: این برنامه هــــا منجر به اجــــرای صدها برنامه 

مردمــــی در مدارس، محالت، مســــاجد، صدا و ســــیمای 
مرکــــز همدان و فضای مجــــازی خواهد شــــد. وی گفت: 
بزرگداشــــت هفته دفاع مقدس باید به بهترین شــــکل 
ممکــــن و با ارائه برنامه های نو با توجه به شــــرایط فعلی و 

لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شود.
فرماندار همــــدان با تأکید بــــر ضرورت مقابلــــه با جریان 
تحریــــف و توجه به اهمیت و جایــــگاه واالی والیت بیان 
کرد: باید با بهره گیری از فرمایشــــات مقام والیت مســــیر 
درســــت زندگی را پیش رفت و زمینه ســــعادت دنیوی و 

اخروی خود و مردم را فراهم کنیم.

وی تأکیــــد کرد: حواســــمان باشــــد نبایــــد در مواجهه با 
انتقادات و در مقام پاسخ گویی به افکار عمومی از جایگاه 
والیت فقیه و رهبری برای توجیه رفتار خودمان استفاده 

کنیم که این یک خطر بزرگ است.
گفتمان ســــازی  پیش نیــــاز  را  ساختارســــازی  افشــــاری 
دانســــت و افــــزود: گفتمان ایثار و شــــهادت بــــه عنوان 
یک الگوی برجســــته از دوران دفــــاع مقدس پیش روی 
ماســــت که باید برای تقویت این گفتمان، ساختارسازی 

نیز تقویت شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به راه و روش شــــهدا اظهار کرد: 

شــــهدا در عمل به ندای ولی فقیه لبیــــک گفتند و برای 
پیروزی کشور و اسالم در این راه ایثارگری کردند. مدیرکل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
هم از برگزاری برنامه 40 بزرگداشــــت شــــهید در 40 محله 
خبر داد و تقدیر از 40 مدافع سالمت با عنوان رزمندگان 

امروز را از دیگر برنامه های پیش بینی شده دانست.
سردار مهدی ظفری مردمی بودن برنامه های بزرگداشت 
دفاع مقــــدس را یک ضرورت دانســــت و اظهــــار کرد: در 
شــــرایط فعلی بیــــش از هر زمــــان دیگر نیاز بــــه وحدت، 
انســــجام و باهم بــــودن از جنس دوران دفــــاع مقدس 

داریم. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اســــتان همدان با بیان اینکه رسالت ما فراتر از نگاه های 
ســــلیقه ای اســــت، افزود: باید به فکر خدمــــت به مردم 
باشــــیم و بــــه پیشکســــوتان دفــــاع مقدس بــــه عنوان 
سرمایه های نمادین جامعه توجه ویژه کنیم. وی با اشاره 
به برگزاری نمایشــــگاه دفــــاع مقدس در باغ مــــوزه دفاع 
مقــــدس از برگزاری برنامه 40 بزرگداشــــت شــــهید در 40 
محله خبر داد و تقدیر از 40 مدافع سالمت تحت عنوان 
رزمندگان امروز را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در 

هفته دفاع مقدس دانست.

معرفی هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر همدان در انتخابات داخلی

یان رئیس شورا عسگر
کاووسی نایب رئیس

قراباغی و نوراله زاده منشی اول و دوم و مولوی سخنگو شد
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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی گروه های ذینفع 

شنیده شود.

تدویــن  و  تهیــه  دبیرخانــه 
عملیاتــی  راهبــردی-  برنامــه 
همــدان شــهرداری  و  شــهر 

»همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما«

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

برنامــه در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  فـراخـــوان 
راهبــردی - عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان

شهروندان گرامی:

بــه منظــور مشــارکت در ترســیم  چشــم انداز برنامــه بیســت ســاله شــهر و شــهرداری همــدان، 
پیشــنهادات  و  نظــرات  ذیــل،  شــده  پیوســت  لینــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد 

خــود را در فــرم نظــر ســنجی ثبــت نمائیــد. لطفــًا بــا مراجعــه بــه ســایت 
hamedan.ir.2040  و تکمیــل فــرم شــهرداری همــدان 

ــر  ــق  و غنی ت ــزی دقی ــه برنامه ری ــیدن ب ــرای رس را ب
ــاری نمائیــد. ی

4613 1399  شماره  24 شـــهریور  دو شنبه   

3
رسیدگی به 535 پرونده تخلف در نهاوند

گرانفروشی در صدر تخلفات!
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند از رســــیدگی بــــه 535 پرونده 

تخلف کاال و خدمات از سوی اداره تعزیرات خبر داد.
به گزارش هگمتانه، قاســــم بازدار اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 535 فقره پرونده تخلف در 

حوزه کاال، خدمات و بهداشت توسط تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی گفت: در حوزه کاال و خدمات 224 فقره پرونده تخلف به این اداره ارسال شده که پس از بررسی 
به 50 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند ادامه داد: از این مبلغ بالغ بر 310 میلیارد ریال یعنی 70 درصد 
به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط در حال وصول است.

وی افزود: در حوزه قاچاق کاال نیز 61 پرونده مورد رســــیدگی قــــرار گرفت و در مجموع به پرداخت 21 
میلیارد ریال جریمه محکوم شدند که از این مبلغ بیش از 50 درصد وصول شده است.

بازدار گفت: در حوزه بهداشــــت نیز طی مدت یاد شــــده 250 فقره پرونده تخلف مورد رسیدگی 
قرار گرفتــــه که به پرداخت 601 میلیون ریال جزای نقدی  محکوم شــــده و تاکنــــون بالغ بر نیمی 

آن وصول شده است. از 
وی به دیگر تخلفات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: با تالش اداره صمت و حمایت های بی شائبه 
ســــربازان گمنام امام زمان )عج( یک هزار و 763 حلقه الســــتیک دولتی به ارزش 21 میلیارد ریال که 

خارج از شبکه توزیع کاال عرضه شده بود کشف و به این اداره ارجاع شد.
بــــه نقل از فارس، رئیــــس اداره تعزیرات حکومتی نهاونــــد با بیان اینکــــه متخلفان به پرداخت 
جریمــــه محکوم شــــدند و پرونده نیز در مرحلــــه پایانی رســــیدگی قرار دارد در پایان بیشــــترین 
تخلفات را در حوزه کاال و خدمات، گرانفروشــــی، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شــــبکه و عدم 

دانست. بهداشتی  موازین  رعایت 

شهرستان

انجام یک هزار 
هکتار آبیاری نوین 

در اراضی کشاورزی مالیر

کشاورزی  هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد 
مالیر از انجام یک هزار هکتار آبیاری نوین در ســــال 

جاری در اراضی کشاورزی شهرستان مالیر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سیدمهدی میرباقری با اشاره 
به ظرفیت های حوزه کشــــاورزی شهرســــتان مالیر 
اظهار کرد: مجموع اراضی کشــــاورزی آبی و دیم این 

شهرستان حدود 60 هزار هکتار است.
وی افزود: با توجه به کمبود بارش ها طی سال های 
اخیر توجه به اســــتفاده از سامانه  های نوین آبیاری 
یکی از اولویت های جهاد کشاورزی بوده که در این 
راستا کشاورزان را نیز به استفاده از این نوع سامانه 

تشویق کرده ایم.
مدیر جهاد کشــــاورزی شهرســــتان مالیــــر با بیان 
اینکه در حال حاضر بیش از 9 هزار هکتار از اراضی 
شهرستان زیر کشت کشت آبیاری نوین قرار دارد 
افزود: این اراضی شــــامل آبیاری قطــــره  ای، بارانی و 

)لوله گذاری( است. کم فشار
وی با اشــــاره به ســــند راهبردی سه ســــاله استان 
افزود: در این ســــند در حوزه کشاورزی شهرستان 
مالیر قرار است بیش از 3 هزار هکتار آبیاری نوین 

در سطح اراضی کشاورزی مالیر اجرا شود.
میرباقــــری با بیــــان اینکه ســــال گذشــــته بیش از 
یک هزار هکتار از اراضی کشــــاورزی این شهرستان 
به ســــامانه آبیاری نوین تجهیز شد گفت: سهمیه 
امســــال در اجرای این طــــرح یک هــــزار و 200 هکتار 

است که در شهرستان در حال انجام است.
وی در گفتگــــو با فــــارس اضافه کــــرد: مابقی کار در 
زمینه تجهیز به ســــامانه آبیاری نوین طبق سهمیه 

در سند راهبردی تا سال 1400 انجام خواهد شد.

خبـــــــــر

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: بــــازار داغ رفت و برگشــــت 
اعضای شــــورای اسالمی شــــهر تویســــرکان از حد طبیعی 
فراتر رفته و اوج این تغییرات حتی از حواشی فوتبال امروز 

کشور هم پیشی گرفته است.
به گزارش هگمتانه، ماه هــــا از اختالف نظرها بین اعضای 
شورای اسالمی شــــهر تویسرکان ســــپری و در این مدت 
وضعیت شــــورا دســــتخوش تغییرات متعدد شــــده، به 
طوری که بســــیاری از مطالبه های مردم زمین مانده است 

و یا در بالتکلیفی به سر می برد.
با این حال شــــورای اســــالمی شهر تویســــرکان از بهمن 
ماه گذشــــته تا تیرماه امســــال روال طبیعــــی را طی کرد و 
به گفته شــــهروندان تویســــرکانی، دوره طالیی را در حال 
تجربه کردن داشــــت که البتــــه عمری کوتــــاه را به منصه 

گذاشت. ظهور 
ماجــــرای اختالف ها، بــــازار اســــتعفا و خروج برخــــی اعضا 
خواســــته یا ناخواسته باعث شد تا شــــورای اسالمی شهر 
تویسرکان به سوژه خبری در استان همدان تبدیل شود.

در واقــــع خانــــه امیــــد مــــردم در آبادانــــی و پویایی شــــهر 
تویســــرکان در این ســــال ها همواره به کشــــمکش های 
سیاســــی، اجرایی و مدیریتی تبدیل شد و روبه ویران گری 

سرسپرد.

صدرنشین تغییرات در کشور  �
شورای اســــالمی شــــهر تویســــرکان در دوره پنجم را باید 
صدرنشــــین تغییرات در کشور نامید چرا که در این مدت 
بارها شــــاهد آمد و رفت ها برای نشستن به روی صندلی 

تصمیم گیری پارلمان محلی این شهر بودیم.
اســــتعفای ســــید امراهلل میرزاجانی و خروج علــــی باقری از 
بدنه کابینه هفت نفره پارلمان شــــهری تویسرکان شروع 

تغییرات گسترده بود.
با اســــتعفای میرزاجانی، مریم مرادیه نفــــر اول علی البدل 
شــــورای شــــهر تویســــرکان وارد این کابینه شــــد و طولی 
نکشید که این عضو علی البدل همراه با محمد شاهرخی 

دیگر عضو شورا از سمت خود استعفا کردند.
با پذیرش اســــتعفای ایــــن 2 عضو، درویشــــی و مجتبایی 
دیگــــر اعضــــای علی البــــدل وارد این شــــورا شــــدند اما با 

گذشــــت 6 مــــاه از فعالیــــت این 2 عضــــو، حــــاال مرادیه و 
شــــاهرخی خواهــــان بازگشــــت به جمــــع شورانشــــینان 

هستند.
در واقع شــــورای پنجم تویســــرکان در این مــــدت 10 تغییر 
را در بدنــــه خود دیده اســــت که به نوعی رکورد در کشــــور 

محسوب می شود.
این شورا متشــــکل از هفت نفر اســــت که در حال حاضر 
مازیار عبدی، مسعود حمیدیان، علی اشرف پیری و فتانه 
شــــاه محمدی عضو قطعی به شــــمار می روند و 2 صندلی 
دیگر همچنان منتظر رای نهایی برای هرگونه تغییر است.
اســــتعفای مریم مرادیه و محمد شــــاهرخی در بهمن ماه 
ســــال قبل اگرچه خبر ساز شــــد اما به گفته شهروندان و 
برخی نزدیکان شــــورا، آرامش را به این مجموعه بازگرداند 
تا در فضای همدلی و تعامل بتوانند در مســــیر خدمت به 

مردم قدم بردارند.
عضو شورای اسالمی شهر تویســــرکان در این باره گفت: 
پنجم بهمن ماه سال قبل شــــاهرخی و مرادیه استعفای 
خود را به شورا تقدیم کردند و هفتم همین ماه استعفای 

آنان با اکثریت رای به تصویب رسید.
مازیار عبدی افزود: این مصوبه پیرامون استعفای 2 عضو 
شــــورا از ســــوی هیأت تطبیق نیز مورد تأیید قرار گرفت و 
مجتبایی و درویشــــی 2 عضو علی البدل شــــورا جایگزین 
شــــدند که فصلی نو در ایجاد آرامش و خدمت در شــــورا را 

مهیا ساخت.
به گفته عبدی، برگزاری جشنواره شهروند نمونه، توسعه 
سطح زیباسازی محیط شــــهری، اجرای طرح های ترافیکی 

در خیابــــان پرتردد پــــارک نبوت، بسترســــازی های فنی در 
راه اندازی طرح پایش سراســــری شــــهری و ایجاد ســــامانه 
اورژانس خدمات شــــهری بخشی از اقدام های انجام شده 

در 6 ماه از فعالیت شورا پس از تغییرات بود.

بازگشت حاشیه به شورا  �
این عضو شــــورا که پیشتر ریاســــت آن را برعهده داشت، 
یادآور شــــد: شــــاهرخی و مرادیــــه پس از گذشــــت 6 ماه از 
اســــتعفا باردیگر خواستار بازگشت به بدنه اصلی پارلمان 
این شهر شدند و این مساله آغاز دوباره حواشی در رأس 

مدیریت شهری بود.
عبدی خاطرنشــــان کــــرد: ایــــن 2 عضو مســــتعفی با طرح 
شــــکایت در هیــــأت حــــل اختالف خواســــتار بازگشــــت 
می شــــوند و این در حالیســــت که دبیرخانه این هیأت در 

، دستور به بازگشت این 2 تن می دهد. وزارت کشور
وی افــــزود: براســــاس تبصــــره ذیل مــــاده هفــــت قانون 
شوراها، هیچ عضوی نمی تواند بیشتر از 6 ماه به هر دلیلی 
غایب در جلســــات شــــورا باشــــد اما هر 2 عضو مستعفی 
بهمن ســــال 98 اســــتعفا دادند و تا ســــیزدهم مردادماه 
امســــال که از ســــوی فرماندار جهت بازگشــــت دوباره به 

شورا معرفی شدند، مشمول منع حضور می شوند.
این عضو شــــورای شــــهر تویســــرکان گفت: برای روشن 
شدن این وضعیت در سه نوبت از استانداری درخواست 
اســــتعالم الزم از وزارت کشــــور را مطرح کردیم اما تأکید بر 

اجرای رأی شورای حل اختالف داده شد.
وی اضافه کرد: با این حال 2 عضو مســــتعفی شــــورا اصرار 
به بازگشــــت دارند و از سوی دیگر چگونه می شود 2 عضو 

فعلی شورا را بیرون گذاشت.

در انتظار رأی دیوان عدالت اداری  �
این عضو شورای اسالمی شهر تویسرکان در ادامه گفت: 
در حال حاضر پرونده شکایت در دیوان عدالت اداری در 

حال بررسی است و رای نهایی به زودی اعالم می شود.
عبدی با طرح این ســــوال که اگر حکم دیوان عدالت اداری 
صادر شــــد و رای هیــــأت مرکزی حل اختــــالف را نقض کرد 
چه باید کرد؟ خواســــتار تدبیر اندیشــــی از ســــوی مدیریت 
ارشد استان شــــد و افزود: منتظر صدور رای از سوی دیوان 
عدالت اداری هستیم و معتقدم فرمانداری تویسرکان باید 

تا این زمان اجازه بدهد شورا با همین شکل اداره شود.
عبدی خاطرنشــــان کرد: متأســــفانه در ماه های اخیر هیچ 
واکنشی را از سوی مسووالن شاهد نبوده ایم و امیدوارم 
مدیریت ارشد اســــتان با تدبیر الزم به این حواشی خاتمه 

دهد.
وی افــــزود: به طور قطع رای دیــــوان عدالت اداری در رأس 
انجــــام قــــرار دارد و منتظر صــــدور رای نهایی هســــتیم اما 
بهتر اســــت مدیران ارشد اســــتان نیز مجموعه مدیریت 

شهرستان تویسرکان را در حل این مساله یاری دهند.

تعطیلی ۲ ماهه شورای اسالمی شهر تویسرکان  �
حــــال نزدیک به 2 ماه از تعطیلی شــــورای اســــالمی شــــهر 
تویسرکان سپری می شــــود و با گذشت سال سوم از دور 
پنجم این شــــورا، می بایســــت دهه نخست شــــهریورماه 
جاری هیأت رئیســــه، رئیس و نایب رئیس این شــــورا طی 

رأی گیری انتخاب می شدند.
با این حــــال مدت اعتبار قانونی مازیــــار عبدی رئیس این 
شورا به پایان رســــید و از ســــوی دیگر فاقد هیأت رئیسه 

قانونی است.
در واقع شورای اسالمی شهر تویسرکان هم اکنون با این 
وضعیت در آستانه انحالل قرار گرفته و هیچ اقدامی برای 

اصالح آن انجام نشده است.
به نقــــل از ایرنا، بی تردید تــــداوم این روند نــــه تنها باعث 
بالتکلیفی مــــردم در تدوین و اجــــرای مصوبه های قانونی 
می شود بلکه ضررهای غیرقابل جبران را به چهره پایتخت 

گردوی ایران زمین وارد می کند.

ح کرد: فرماندار کبودرآهنگ مطر
تقاضای میزبانی شهید گمنام 

درمجموعه فرهنگی تفریحی قلی آباد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار کبودراهنگ 
از احــــداث مجموعــــه مذهبی، فرهنگی، آموزشــــی و 
تفریحــــی در کوه قلی آباد خبــــر داد و از مدیرکل حفظ 
آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
خواســــت با دفن پیکر مطهر یک شــــهید گمنام در 

این مکان تفریحی موافقت کند.
به گــــزارش هگمتانه، حجت اهلل مهدوی یکشــــنبه 
آثار و نشر  23 شــــهریورماه در جلسه شــــورای حفظ 
کبودراهنگ،  شهرســــتان  مقدس  دفاع  ارزش های 
مطرح کــــرد: با توجه به اینکــــه در بخش مرکزی هیچ 
تفرجگاهی وجود نــــدارد و طرحی چند ســــاله را برای 
بنای مجموعه مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی 
در کــــوه قلی آبــــاد پیش بینی کرده ایــــم، از مدیرکل 
حفــــظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس اســــتان 
همدان درخواســــت داریم با دفــــن پیکر مطهر یک 
شــــهید گمنام در این مجموعه موافقــــت کند تا به 
برکت وجود این شهید و حضور مردم در این مکان 

تفریحی روحی تازه در این منطقه ایجاد شود.
مهدوی با اشــــاره به اینکه پاســــداری از خون شهدا 
بزرگترین وظیفه همه دولتمردان است، خاطرنشان 
کرد: شــــهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس برای 
برقراری امنیت و اعتالی اسالم از جان خود گذشتند 
بنابرایــــن همه آحاد جامعــــه وظیفه دارنــــد در حفظ 
ارزش هــــای آن دوران پرافتخار و انتقال فرهنگ ایثار 

و شهادت به نسل های بعد تالش کنند.
وی گریــــزی هم به شــــهدای 5 آبان 57 شهرســــتان 
آبان یادآور قیام  کبودراهنگ زد و اظهار کرد: پنجــــم 
مردم انقالبــــی کبودراهنگ علیه رژیم ستم شــــاهی 
بود که در ســــال 57، پنج نفر از رادمردان این دیار در 
جریان به پیروزی رسانیدن نهضت امام خمینی)ره( 
به شــــهادت رســــیدند و این روز را برای همیشــــه در 
تاریخ کبودراهنگ ماندگار کرده و موجب سرافرازی 

مردم انقالبی و والیت مدار شهرستان شدند.
مهــــدوی اظهار کــــرد: آرامــــش و امنیتــــی موجود در 
کشــــور بــــه برکــــت خــــون شــــهیدان دوران دفاع و 
مقدس و انقالب بوده و وظیفه شــــورای هماهنگی 
دفاع مقدس استفاده از ظرفیت ها، توانمندی ها و 
هم افزایی بین دســــتگاه های اجرایی در زمینه حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس است.
ظرفیت هــــای  همــــه  کــــرد:  کیــــد  تأ پایــــان  در  وی 
حفظ  اختیار  در  شهرســــتان  ایــــن  ادارات  موجود 
آثــــار و نشــــر ارزش هــــای دفــــاع مقدس اســــتان 
وهــــای ایــــن  همــــدان اســــت و همــــه تــــالش نیر
ادامه  و  شــــهدا  خــــادم  اســــت،  این  بر  مجموعــــه 
خــــادم  همچنیــــن  عزیــــز  شــــهدا  راه  دهنــــدگان 

باشند. عزیزان  این  خانواده های 
به نقل از ایســــنا، کوه قلی آباد واقع در روستای قلی 
آباد یکــــی از تفرجگاه های اصلی مردم کبودراهنگ و 

روستاهای حومه به شمار می آید.

آغاز برداشت بیش از 11 هزار 
تن گردو از باغات نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی 
شهرســــتان نهاوند از آغاز برداشــــت بیش از 11 هزار 

تن گردو از باغات این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، کریم حاج باباعلی با اشــــاره به 
آغاز برداشــــت بیش از 11 هزار تن گردو از باغات این 
شهرســــتان اظهار کرد: کار برداشت گردو از 3 هزار و 

600 هکتار از باغات نهاوند آغاز شد.
وی گفت: شهرســــتان نهاوند با توجه به آب کافی و 
شرایط جغرافیایی مناسبی که دارد به عنوان یکی از 
مراکز اصلی تولید گردو در اســــتان همدان به شمار 
می رود و گردوهای تولیدی آن یکی از باکیفیت ترین 

محصوالت تولیدی استان است.
مدیر جهاد کشــــاورزی شهرســــتان نهاونــــد با بیان 
اینکــــه از هــــر هکتار ســــه تــــن محصول برداشــــت 
می شــــود افزود: گــــردوی نهاوند با توجه به شــــرایط 
و  کاغــــذی  پوســــت  دارای  مناســــب  هوایــــی  و  آب 
پرچرب اســــت و به دلیل همین ویژگی از مشتریان 
خوبی برخوردار اســــت و اغلب به عنوان ســــوغات 

شهرستان از آن نام برده می شود.
وی گفت: با توجه به کیفیت گردوی نهاوند بیشــــتر 
گردوی تولیدی باغــــداران نهاوندی به مصرف خارج 
از شهرســــتان و حتی به کشــــورهای همسایه صادر 

می شود.
حــــاج باباعلی بــــا بیان اینکــــه وجود گردو در ســــطح 
شهرســــتان نقش مهمی در اقتصاد منطقه داشته 
و موجب اشــــتغال فصلی برای مردم می شود افزود: 
در حال حاضر بیــــش از 13 هزار هکتار باغ در نهاوند 
وجود دارد که ســــاالنه نزدیک به 150 هــــزار تن انواع 

محصول از آنها برداشت می شود.
وی در پایــــان ســــخنانش اظهــــار کــــرد: مهمتریــــن 
محصــــوالت باغی نهاوند انواع ســــیب، گــــردو، هلو، 

شلیل، گیالس و انواع آلو و گالبی است.

خبــــــر
شورانشینان 

تویسرکان در انتظار 
رأی دیوان عدالت اداری

بخشدار گل تپه:

ضرورت استفاده از ظرفیت تحصیلکرده های »بومی« 
برای ریشه کنی بی سوادی

شهرستان  گل تپه  بخشــــدار  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
کبودراهنــــگ گفت: توســــعه ســــوادآموزی بــــا اولویت و 
بیش از گذشــــته، در ســــال جاری در منطقه تداوم خواهد 
یافــــت و تصمیم بر این اســــت از ظرفیــــت فکری و عملی 
تحصیلکرده هــــای بخــــش بــــرای پوشــــش تحصیلی بی 

سوادان استفاده شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ابراهیــــم دهقانی خواه شــــنبه 22 
شــــهریورماه در جلسه مشــــترک دهیاران بخش گل تپه 
و اعضــــای شــــورای آموزش و پــــرورش منطقه، شــــاخص 
پیشــــرفت و توســــعه در هر جامعــــه را دانــــش و آموزش 
عنوان کــــرد و افزود: محــــور همه پیشــــرفت های جامعه 
و ارتقاء اجتماعی، سیاســــی، فرهنگــــی و علمی یاددهی و 
یادگیری اســــت و باید با تعامل همگانی این چشم انداز و 

هدف متعالی و تعالی بخش در کشور نهادینه شود.
وی با بیان اینکه توسعه سوادآموزی رویکردی بر تحقق و 
بحث آموزش برای همگان در کشور آغاز می شود، تأکید 
کرد: برنامه های آموزشــــی در راستای پیشبرد سوادآموزی 
در منطقه و در روســــتاهای دور دســــت این حــــوزه انجام 

پذیرفته است.
دهقانی خــــواه بیان کرد: ضروری اســــت موضوع آموزش 
و ارتقاء ســــواد در بیــــن خانواده ها با اولویــــت و بیش از 
گذشــــته با همکاری اجتماعی نهادهای مختلف از جمله 
آمــــوزش و پرورش  همــــکاری دهیــــاران در روســــتاها با 
بخــــش گل تپه در دســــتور کار قــــرار گیرد تا ریشــــه کنی 
بی ســــوادی در نقاط روســــتایی منطقه در سال جاری در 

دست اقدام باشد.
وی افزود: آمار به روز افراد بزرگســــال و مشمول پوشش 
ســــواد در روســــتاها باید در اسرع وقت توســــط دهیاران 
در اختیــــار نیروهای آموزش و پرورش قــــرار گیرد تا هر چه 
ســــریع تر تمهیدات الزم و ســــریع فکری- عملی به منظور 
معرفی بی سوادان و ســــوق آنها به نام نویسی، حضور در 
دوره های آموزشــــی جدید و استفاده از کالس های درسی 

به کار گرفته شود.
بــــه نقل از ایســــنا، بخشــــدار گل تپــــه در ادامــــه از دهیاران 
خواســــت همه تالش خود را برای شناسایی بی سوادان و 
کم سوادان در روســــتا ها به کار گیرند چراکه افزایش سواد 
در خانواده ها باعث کاهش بسیاری از معضالت اجتماعی، 
افزایــــش مشــــارکت های عمومــــی در روســــتاها و اجــــرای 

برنامه های فرهنگی آموزشی در روستاها خواهد شد.

توزیع 450 بسته غذایی بین نیازمندان مالیر
مرمت پنج واحد مسکونی

هگمتانه، گروه شهرستان: مســــوول بسیج دانشجویی 
دانشــــگاه آزاد اســــالمی واحد مالیر از اجرای مرحله ســــوم 
»مواســــات مؤمنانــــه« در این مجموعه خبــــر داد و گفت: 
450 بســــته غذایی در این راســــتا تهیه و بیــــن نیازمندان 

شهرستان توزیع شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، ابوالفضل رضایی از اجــــرای مرحله 
ســــوم مواســــات مؤمنانه به همت بســــیج دانشــــجویی 
شهرســــتان مالیر خبر داد و اظهار کرد: در این مرحله 450 

بسته غذایی تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
وی با اشــــاره به اینکه باید صحنه ها و جلوه هایی از جامعه  
مهدوی را در کشــــور خــــود ایجاد کنیم گفــــت: به فرموده 
مقام معظم رهبری جامعه  مهدوی، جامعه  قسط و عدل، 
عــــزت، علم، مواســــات و بــــرادری اســــت که بایــــد آن را در 

زندگی خود تحقق بخشــــیم چرا که »مواســــات« رکن مهم 
جامعه پردازی اسالمی است.

آزاد اسالمی واحد  مسوول بسیج دانشجویی دانشــــگاه 
مالیر ادامه داد: چندی پیش اردوی جهادی توســــط گروه 
دانشجویی  بسیج  ابراهیم خانی«  »حیدر  شــــهید  جهادی 
دانشــــگاه آزاد مالیر در یکی از مناطــــق محروم برای کمک 
به مردم این شهرستان برگزار شــــد که برخالف دوره های 

پیش شب مانی و ساخت و ساز نداشت.
وی بــــه مرمــــت پنج واحــــد مســــکونی در ایــــن اردوی 
ود: اولویت بــــا منازلی بود که  جهادی اشــــاره کرد و افز
خوشــــبختانه  و  بودند  وم  محــــر بهداشــــتی  امکانات  از 
خداپسندانه  امر  این  برای  دانشــــگاه ها  و  ادارات  تمام 

بودند. همراه 
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اولین سوگواره ملی »نغمه عشق« در همدان

ثار تا 15 مهر مهلت ارسال آ
از برگزاری اولین  می اســــتان  وه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــال هگمتانه، گر

داد خبر  همدان  در  عشــــق«  »نغمه  ملی  سوگواره 
آواها و  کــــرد: اولین ســــوگواره ملــــی  گــــزارش هگمتانــــه، احمدرضــــا احســــانی اظهــــار  بــــه 

23 مهر ماه در همدان برگزار می شــــود. با عنوان »نغمه عشــــق«  نغمه های عاشــــورایی 
ارتقا  هــــدف  با  ســــوگواره  این  ود:  افز همدان  اســــتان  اســــالمی  ارشــــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

نهادن  زش  ار و  عاشــــورا  ســــاز  انســــان  فرهنگ  جهت  در  ایران  موســــیقی  اصیل  فرهنــــگ 
می شــــود. برگزار  وهشــــگران  پژ و  هنرمندان  فرهیختگان،  حضور  با  دینی  ســــنت های  به 

وی ادامــــه داد: این ســــوگواره در دو بخــــش اصلی و جنبــــی برگزار خواهد شــــد که بخش 
ویکرد  وه نــــوازی و بخــــش جنبی شــــامل ارســــال مقاله بــــا ر اصلــــی شــــامل تکنــــوازی و گر

است. موسیقی  و  یه  تعز و  ایران  فرهنگ  در  عزا  و  ســــوگواره  موســــیقی 
احســــانی با اشــــاره به اینکه ایــــن برنامه بــــه صورت مجــــازی برگزار خواهد شــــد، ادامه داد: 
 21 16 تا  آثار خود اقــــدام کنند،  15 مهر ماه فرصت دارند نســــبت به ارســــال  عالقه منــــدان تا 
23 مهر ماه خواهد بود. ویداد  آثار انجام می شــــود و مراســــم پایان این ر مهر ماه نیز داوری 

وه  وه نــــوازی، به گر ه ای بــــه جوایز این ســــوگواره داشــــت و گفــــت: در بخش گر وی اشــــار
وه دوم، لوح  یال، گــــر 30 میلیــــون ر ، تندیس ســــوگواره و مبلــــغ  نخســــت دیپلــــم افتخــــار
یال  10 میلیون ر وه ســــوم لوح تقدیــــر به همــــراه  گر یال و به  20 میلیون ر تقدیــــر به همــــراه 

هد شــــد. هدا خوا وجه نقد ا
، تندیس ســــوگواره و مبلغ  احســــانی گفت: در بخش تک نــــوازی، به نفر اول دیپلم افتخار
ســــوم،  نفر  به  و  یال  ر میلیون   10 مبلــــغ  و  ســــوگواره  تندیــــس  دوم،  نفر  یــــال،  ر میلیــــون   15
یده بخش  یال وجه نقد اهدا خواهد شــــد بــــه برگز 5 میلیون ر تندیــــس ســــوگواره و مبلــــغ 

جنبــــی نیز لوح افتخار همراه با تندیس ســــوگواره اعطا خواهد شــــد.

هگمتانه، گروه خبر همدان: نشســــت هم اندیشــــی برای 
هماهنگی اجرایی و کمک به توســــعه فعالیت های علمی 
و فرهنگی بنیاد بوعلی ســــینا با حضور شــــهردار و رئیس 
سابق شورای شــــهر همدان و رئیس بنیاد بوعلی سینا در 

آرامگاه ابن سینا برگزار شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، رئیس بنیــــاد بوعلی ســــینا در آغاز 
ایــــن نشســــت بــــا تأکید بــــر حفــــظ و حراســــت از میراث 
مکتب ســــینوی، گفت: همدان را در دنیــــای امروز به نام 
بوعلی می شناســــند. همه مسؤوالن اســــتان از استاندار 
تــــا نماینــــدگان مجلــــس و ارگان ها و نهادهــــای فرهنگی 
بایســــتی دین خود را بــــه این مرد بــــزرگ ادا کنند. هر چند 
فعالیت های زیادی در ســــال های گذشــــته در این زمینه 
انجــــام گرفته اســــت، ولی در حــــد مطلوب و درخــــور این 

شخصیت جهانی نبوده است.
شــــهرت  کرد:  اضافه  طه محمــــدی  غیاث الدین  آیــــت اهلل 
علمی ابن ســــینا همه جهــــان را درنوردیده اســــت و بعد از 
پیامبران اولین انســــانی اســــت که کل زمیــــن در برابر او 

دست به سینه ایستاده است.
وی با اشاره به کوتاه بودن مسؤولیت های اجرایی، افزود: 
امیدواریم در دوره مســــؤولیت شــــورای شــــهر و شهردار 
فعلی، در جهت معرفی شــــیخ الرئیس، گام های ماندگاری 

برداشــــته شــــود چراکه شــــهرداری همدان بــــرای معرفی 
شخصیت علمی و فرهنگی ابن سینا، مسؤولیت شرعی 
و ملــــی دارد. توجه بــــه آوازه جهانی ابن ســــینا می تواند در 
دستور کار شــــورا و شهرداری باشد. وی افزود: در مقایسه 
شــــهرت و آوازه، اگر به طور مثــــال باباطاهر به خاطر عرفان 
در همــــدان یــــا ایران شــــهرت دارد، امــــا ابن ســــینا فراتر از 
جغرافیای ایران، در سراســــر جهان شــــناخته شده است. 
بنابراین شورا و شهرداری بایستی از ظرفیت ملی و جهانی 
شــــهرت بوعلی، نهایت بهره برداری و استفاده را به عمل 

آورند.
شهردار همدان نیز در این نشست با اشاره به افتخار این 
شــــهر به وجود آرامگاه شــــیخ الرئیس گفت: ما نیز وظیفه 
داریــــم در جهت حفــــظ و حراســــت از میراث ابن ســــینا و 
بهره مندی از نعمت وجود آرامگاه این فیلسوف و حکیم 

جهانی اقدام کنیم.
عباس صوفی اضافه کرد: شــــهرداری همدان در راســــتای 
برنامه های فرهنگی ماندگار خــــود، آمادگی دارد همایش 
بین المللــــی بــــا حضــــور میهمانــــان و ابن ســــیناپژوهان 
جهــــان با مشــــارکت بنیاد بوعلی ســــینا در ســــالروز تولد 

شیخ الرئیس در اول شهریور سال 1400 برگزار کند.
صوفی با اشــــاره بــــه همکاری هــــای شــــهرداری همدان با 

کمیســــیون ملــــی یونســــکو در ایــــران گفت: شــــهرداری 
همدان بــــا انجام تفاهم با کمیســــیون ملی یونســــکو در 
ایران، در برپایی آیین اهدای جایزه ابن سینا برای اخالق در 
علم و فناوری در پاریس و نیز دعــــوت از برنده جایزه برای 
ســــفر علمی و ارایه مقــــاالت مرتبط در این باره مشــــارکت 

خواهد داشت.
وی بیان کرد: در راســــتای تقویــــت همکاری های علمی از 
بنیاد نیز برای مشــــارکت در برنامه های مرتبط با ابن سینا 

در معاونت فرهنگی شهرداری دعوت می کنیم.
شــــهردار همــــدان ســــپس اعــــالم آمادگــــی کــــرد نیم تنه 
طراحی شــــده در بنیــــاد بوعلی ســــینا در ابتــــدای پیاده راه 
بوعلی ســــینا از ســــمت میدان امــــام)ره( نصب شــــود و 

هزینه های آن توسط این شهرداری پرداخت گردد.
رئیس سابق شــــورای اسالمی شهر همدان نیز در این 
دیدار با اشــــاره به امضــــای تفاهم نامه بین این شــــورا، 
شــــهرداری و بنیاد بوعلی ســــینا، بر انجام فعالیت های 

ســــینوی  طب  و  حکمت  معرفــــی  زمینــــه  در  مشــــترک 
کرد. کید  تأ

کامران گــــردان اظهار امیدواری کرد شــــهرداری همدان به 
طور شایســــته بتواند در جهت تکریم بــــزرگان و حکیمان 
این شــــهر اقدام کند و به ویژه در راســــتای معرفی میراث 
و اندیشــــه حکیــــم ابوعلی ســــینا و کمــــک به گســــترش 
آثار این فیلسوف  فعالیت های علمی و فرهنگی و نشــــر 

گام های ماندگاری بردارد.

رئیس بنیاد بوعلی سینا در نشست با رئیس سابق شورا و شهردار همدان:

مسؤوالن به ابن سینا
ادای دین کنند

تنوع آسیب های اجتماعی

امیر منطقی  �

گســــتردگی عناوین و تنــــوع آســــیب های اجتماعی 
برخالف گذشته سبب شده که با آسیب ها به عنوان 

نوعی تهدید مواجه شویم.
در گذشته روند سرعت شکل گیری آسیب ها بسیار 
زمان بر بود اما امروزه به واسطه رسانه ها در ظرف نیم 
دهه آســــیبی به اوج خود رسیده و ســــپس به نوعی 

دیگر تبدیل شده است.
عالوه بر نوع و میزان و فراوانی آسیب های اجتماعی، 
تعــــداد افراد و گروه هــــای درگیر با انواع آســــیب ها در 

کشور نیز نسبت به گذشته رو به افزایش است.
شناســــی  جامعــــه  دیدگاه هــــای  برخــــی  متأســــفانه 
معتقدنــــد آســــیب های اجتماعی جزء شــــرایط ذاتی 
رســــیدن به توســــعه اســــت در صورتی کــــه از جمله 
موانعــــی که روند رســــیدن به توســــعه را کند می کند 
افزایش آسیب های اجتماعی است. برای رسیدن به 
این مهم باید آسیب ها را بتوانیم رصد و کنترل کنیم. 
توســــعه اگر در قالب موزون و متوازن باشــــد سبب 

کاهش آسیب ها می شود.
توســــعه  خواهــــان  مــــا  همــــه  فعلــــی  جامعــــه  در 
کشــــور در بخش هــــای مختلــــف هســــتیم و برای 
تحقق توســــعه به معنــــای حقیقی بایــــد ایراد ها و 
اشــــکاالت موجود را برطرف کنیــــم و در این میان 
بخش گســــترده ای از ایراد هــــای موجود مربوط به 

است. اجتماعی  آسیب های 
عوامل به وجودآورنده انحــــراف و کجروی در جوامع 
مختلــــف یکســــان نیســــت و مناطــــق از نظــــر نوع 
جرم، شــــدت و ضعف، تعــــداد، و نیــــز از نظر عوامل 
متفاوتنــــد. ایــــن تفاوت هــــا را می توان در شــــهرها، 
روستاها و حتی در مناطق مختلف و محله های یک 
شهر مشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی سلسله 
عواملــــی همچــــون شــــرایط جغرافیایــــی، اقلیمــــی، 
وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، 
تربیتی، شــــغلی و طــــرز فکر و نگــــرش خاصی حاکم 
است که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بدرفتاری 

افراد مؤثر است.
شهرنشینی لجام گسیخته، گسترش حاشیه نشینی 
، اتالف منابــــع و انرژی را به دنبال دارد. حاشــــیه  و فقر
نشینی در شــــهرها، با جرم رابطه مستقیم دارد. تنوع 
و تجمل، اختالف فاحش طبقات اجتماعی ســــاکن 
شــــهرهای بزرگ، تــــوّرم و گرانــــی هزینه هــــای زندگی، 
موجب می شــــود تا افراد غیر کارآمد که درآمدشــــان 
زندگی ایشان را کفاف نمی دهد، برای تأمین نیازهای 
خود، دســــت به هر کاری هر چند غیر قانونی بزنند. از 
، بیکاری، توّرم  دیگر عوامل محیطی جرم، می توان فقر
و شرایط بد اقتصادی را نام برد که بر همه آحاد جامعه، 
، گروه ها و نهادها تأثیر گذاشته و آنان را تحت  اقشــــار

تأثیر قرار می دهد.
رصد درست و بی طرفانه آسیب های اجتماعی در ارائه 
ارزیابی های صحیح و کاربــــردی برای کنترل و کاهش 
آسیب ها نقشی مهم و غیرقابل انکار دارد و می تواند 
در سیاست های عمومی کشور در حوزه آسیب های 
اجتماعی نیــــز مورد اســــتفاده قرار بگیــــرد و موجب 

گاهی بخشی عمومی شود. افزایش آ

یادداشت

 » االخبــــار »قاســــم  همــــدان:  خبــــر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
نخســــتین نشــــریه فکاهــــی به زبــــان فارســــی در ایران 
نامــــدار  ادیــــب  »ذوالریاســــتین«  توســــط  کــــه  اســــت 
سومین  و  شــــد  منتشــــر  پیش  ســــال   113 در  همدانی 
شــــماره از این نشریه به عنوان یک ســــند ارزشمند در 
اســــناد و کتابخانــــه ملی منطقه غرب کشــــور نگهداری 

می شود.
به  وطیت  مشــــر دوران  در  که  مجله هایی  و  وزنامه هــــا  ر
ســــبک فکاهی منتشر شــــدند نقش مهمی در توسعه 
مطبوعــــات ایفا کردند و بعدها طنــــز به عنوان عنصری 

نوین در مطبوعات جای بیشــــتری پیدا کرد.
از این نشــــریات فکاهی اســــت  « یکی  »قاســــم االخبار
آن توسط اسناد و  که سال گذشته نســــخه ای نایاب از 
کتابخانه ملی منطقه غرب کشــــور به عنوان نخســــتین 
نشــــریه با محتوای فکاهــــی، همراه با طنز نوشــــتاری و 

شد. ونمایی  ر کاریکاتور 
 » االخبار »قاســــم  نشریه  شــــماره  ســــومین  نسخه  این 
شــــده  منتشــــر   1325 االول  ربیع  تاریــــخ  در  که  اســــت 
فرهنگی  فعــــاالن  از  رجبــــی  یوســــف  توســــط  و  اســــت 
اســــتان به مرکــــز اســــناد و کتابخانه ملــــی منطقه غرب 

شد. اعطا  کشور 
از این  بر اساس اطالعات موجود شــــماره های دیگری 
نشــــریه در کتابخانه مرکزی دانشــــگاه تهران نگهداری 

می شود.
مدیــــر اســــناد و کتابخانه ملــــی منطقه غرب کشــــور در 
ایــــن بــــاره گفت: ماهیــــت کامــــاًل فکاهی، اســــتفاده از 
که  قدیمی تر  فکاهــــی  نشــــریات  خالف  بر  و  کاریکاتــــور 
2 زبان فارســــی و ترکی اســــتفاده می کردند، استفاده  از 
 » االخبار »قاســــم  شــــد  موجب  فارســــی  زبان  از  کامــــل 
را بــــدون تردیــــد پیش قــــراول نشــــریات فکاهی ایران 

. میم بنا
از نخســــتین نشــــریات فارســــی زبان دارای بخش  وی 
طنــــز و فکاهی بــــه »شاهســــون« چاپ اســــتامبول در 
عبدالرحیم  حاجــــی  مدیریــــت  بــــه  قمــــری   1306 ســــال 
قمری   1318 ســــال  در  بوشــــهر  چاپ  »طلوع«  طالبوف، 
»ادب«  و  متین الســــلطنه  عبدالحمیدخان  مدیریت  به 

چاپ مشــــهد به مدیریت ادیب الممالک اشاره کرد.
مدیــــر اســــناد و کتابخانــــه ملــــی منطقــــه غرب کشــــور 
وزنامــــه »مالنصرالدیــــن« را از پیشــــگامان  همچنیــــن ر
ود: این  طنــــز پــــردازی مطبوعــــات معرفــــی کــــرد و افــــز
 32 ×24 1340 قمــــری بااندازه  1324 تا  نشــــریه از ســــال 
ســــانتی متر در هشــــت صفحه به زبان ترکی  ـ فارسی در 

شد. می   چاپ  تفلیس 
گفتــــه تکلــــو در ایــــن نشــــریه صــــورت اولیــــه طنز  بــــه 
دغدغه ها  به  پرداختن  با   ، کاریکاتور کنار  در  نوشــــتاری 
و  می شــــد  ارائــــه  ایــــران  اجتماعــــی  موضوعــــات  و 
نوشــــته های جلیل محمدقلی زاده، شــــعرهای علی اکبر 
در  لمانــــی  آ نقــــاش   2 کاریکاتورهــــای  کنــــار  در   ، صابــــر
نــــه تنها به مطالب و مســــائل سیاســــی  آن منتشــــر و 
در  جهان  مهم  جریانــــات  بلکه  می پرداخــــت  منطقه ای 

اوایل قرن بیســــتم را هم نقد می کرد.
وی با بیان اینکه مالنصرالدین الگو و سرمشــــقی برای 
نشــــریات بعدی ماننــــد بهلول، آذربایجان، کشــــکول، 
حشــــرات االرض  و  شــــمال  نســــیم  صوراســــرافیل، 
بهلول  هفته نامه  کرد:  خاطرنشــــان  می شود  محسوب 
از مالنصرالدیــــن به مدیر مســــؤولی  پــــس  یک ســــال 
علی یف در باکو منتشــــر شــــد که مدافــــع »ارگان حزب 
دموکــــرات« در ایــــران بــــود و بــــه دلیل طنــــز تندی که 

شد. متوقف  شماره   9 از  پس  داشت 
مدیــــر اســــناد و کتابخانــــه ملــــی منطقــــه غرب کشــــور 
وزنامــــه »آذربایجــــان« نیــــز از الگــــوی  یــــادآوری کــــرد: ر
تمثیلی  شــــخصیتی  و  می کــــرد  وی  پیــــر مالنصرالدیــــن 
بازســــازی  عمو«  »مال  از  تقلید  بــــه  را  »حاجی بابــــا«  چون 
وزنامه طنز و فکاهی ایرانی  کــــرد و می توان آن را اولین ر

دانســــت که به زبان ترکی ـ فارســــی بــــه انتقاد از اوضاع 
و مســــائل اجتماعــــی و سیاســــی می پرداخــــت و ایــــن 

کاریکاتور حائز اهمیت بود. 2 جنبه طنــــز و  از  وزنامه  ر
ایران  در  فکاهی  نشریات  انتشــــار  وند  ر تشریح  با  تکلو 
وزنامــــه »قاســــم االخبار بلدیه« پیــــش قراول  گفــــت: ر
مجموعه نشــــریات با عنــــوان بلدیه، بــــا محتوای کاماًل 
فکاهی و همراه با طنز نوشــــتاری و کاریکاتور در ســــوم 
1286 هجــــری شمســــی و مصادف با  وردیــــن ســــال  فر

شد. چاپ  قمری   1325 صفر 
اسناد  شــــنیداری  و  دیداری  اســــناد  بررسی  کارشناس 
و کتابخانــــه ملــــی منطقه غرب کشــــور نیــــز گفت: این 
بــــا مدیریــــت میــــرزا ابوالقاســــم خان  نشــــریه فکاهــــی 
ادبــــا و مفاخر  از  بــــه »ذوالریاســــتین«  همدانــــی ملقب 
آن در سرای  دیار همدان منتشــــر شــــد و اداره مرکزی 

حاجی سقاباشــــی شهر تهران قرار داشت.
حســــن افشــــار اضافه کــــرد: ایــــن نشــــریه در چاپخانه 
شــــرقی در یک ورق و به خط تعلیق )َتَرُســــل( درشت و 
1212 اینچ چاپ   *734 زمخت با چاپ ســــنگی در ابعاد 

. می شد
وی درباره نحوه فروش و توزیع این نشریه افزود: بهای 
« در تهران ساالنه هشت ِقران،  اشتراک »قاســــم االخبار

12 قران و تک شماره صد دینار بود. داخلی 

یاستین« پیش قراول  »ذوالر
یات فکاهی ایران انتشار نشر

استان

حجت االسالم فالحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

بررسی مشکالت طالب در دیدار رئیس جامعه المصطفی
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس شورای اســــالمی، با اشاره به سفر یک 
روزه خود به شهر قم، اظهار کرد: با دعوت معاون پارلمانی 
جامعه المصطفی، صبح دیروز پس از بازدید از نمایشگاه 
آثار طالب غیر ایرانی در این مدرسه، در نشستی با حجت 
االســــالم عباســــی رئیس جامعــــه المصطفی بــــه بحث و 
تبادل و نظر در خصوص مســــائل روز حوزه های علمیه و 

مشکالت طالب پرداختیم.
گــــزارش هگمتانــــه، حجت االســــالم احمد حســــین  به 
فالحــــی ظهر دیــــروز در جمع خبرنــــگاران، افزود: حجت 
االســــالم عباســــی در ایــــن دیــــدار بــــا ارائــــه گزارشــــی از 
وضعیــــت آموزشــــی و اقدامــــات صورت گرفته توســــط 
جامعــــه المصطفی، خواســــتار اســــتفاده از ظرفیت های 

شد. مجمع  این 
حجت االسالم فالحی با بیان اینکه در کمیسیون آموزش 
و تحقیقات اهتمام ویژه ای نســــبت به جامعه المصطفی 
وجود دارد، گفــــت: جامعه المصطفــــی ظرفیت مهمی در 

جهان اسالم است که باید از آن حمایت شود.
وی با تأکید بر اینکه صدور انقــــالب در جامعه المصطفی 
تبلور پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: جامعه المصطفی 
همیشــــه مورد هجوم و حمله دشمنان بیرونی و معاندان 
داخلی بوده و هست و لذا مجلس موظف به دفاع از این 

دستاورد انقالب است.
آمــــوزش و تحقیقــــات مجلس  ســــخنگوی کمیســــیون 
با اشــــاره به اینکه در نشســــت بعدی با مدیــــران جامعه 
المصطفی اعضای کمیسیون آموزش نیز حضور خواهند 
داشــــت، عنوان کــــرد: در دیــــدار بعدی کــــه در جمع اعضا 
قــــرارگاه طالب انقالبی برگزار شــــد، در نشســــتی صمیمی 
طــــالب به بیان ســــؤاالت و مشــــکالت خــــود پرداختند و 

خواستار رفع مشکالت موجود شدند.
وی با بیــــان اینکه بازدیــــد از مرکز تحقیقات اســــالمی نیز 

در دســــتور کار کمیســــیون قــــرار دارد، مطرح کــــرد: قم به 
عنوان نمونــــه علمی و فرهنگــــی باید مــــورد اهتمام ویژه 

کمیسیون های آموزش و فرهنگ قرار گیرد.
رئیس فراکســــیون حمایــــت از جبهه مقاومــــت و آزادی 
بیان کرد: بســــیاری از ظرفیت های فراکســــیون حمایت 
از جبهــــه مقاومــــت نیز در قــــم تجلی پیدا کــــرده و لذا در 
نشســــت های بعدی باید با جریان ها و رهبران مقاومت 
حاضر در قم از جمله شــــیخ عیسی قاسم نیز دیدارهایی 

را داشته باشیم.

یک محیط بان در گفتگو با هگمتانه تأکید کرد:

مردم محیط بانی را از خانه آغاز کنند
کوهنوردان، کوه پیمایی خود را در برخی مناطق حفاظت شده با محیط بانان هماهنگ کنند

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان - زهــــرا ذوالفقاری: یک 
محیط بان از مردم خواســــت محیط بانی را از منزل خود 

آغاز کنند.
مرتضــــی ســــامی در گفتگو بــــا هگمتانه، خــــود را اهل 
شهرســــتان مالیر معرفی می کند کــــه اکنون در منطقه 

حفاظت شده شراء محیط بان است.
وی اظهــــار کرد: شــــغل مــــا ســــختی های خودش را 
دارد و ســــاعت کاری طوالنــــی از جمله ســــختی های 
آن اســــت به طــــوری که از طلــــوع آفتــــاب کار ما آغاز 
گاهی  و  می کشــــد  طول  آفتاب  وب  غر تا  و  می شــــود 
از شب  تا پاســــی  به دلیل حضور شــــکارچیان ناچار 
داشته  شبانه  گشــــت  باید  و  می انجامد  طول  به  هم 

. شیم با
سامی با اشاره به اینکه باید گاهی بیتوته در کوه داشته 
باشــــیم، گفت: از ســــویی دیگر چون امکانــــات کافی 

نداریم این وضعیت سخت می شود.
این محیط بان اضافه کرد: مشــــکل دیگر ما معیشت 
است که از قدیم االیام وضعیت معیشتی محیط بان ها 
به دلیل اینکه در پایین ترین بخش دریافت حقوق در 

کشور قرار دارند، سخت بوده و هست.
ســــامی عنــــوان کــــرد: از آنجــــا کــــه محیط بان هــــا طرف 
حسابشان کســــانی هستند که مســــلح اند در همین 
راه تعدادی از محیط بانان شهید و یا جانباز شده اند که 
امکانات و تجهیزات میحط بانان نیاز به به روز رســــانی 

دارد.
این محیط بان ادامه داد: ســــاعت کاری ما دو برابر یک 
 ساعت کار 3 روز کمتر شده 

ً
کارمند است که البته اخیرا

است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه علیرغــــم ســــاعت کاری زیاد، در 
دریافت حقوق اضافــــه کار دریافت نمی کنیم، ابراز کرد: 
آموزش ها در محیط بانی و محیط زیســــت هم به دلیل 

بودجه پایین ضعیف است.
مرتضی سامی با تأکید بر اینکه محیط بانی نیاز به عشق 
به این حرفــــه دارد وگرنه نمی توان دوام آورد، اظهار کرد: 
تمام کســــانی که دوســــتدار محیط زیســــت هســــتند 
می توانند در این حرفه خدمت کنند؛ چراکه محیط بان 
حافظ موجوداتی اســــت که هیچ دفاعــــی از خود به جز 

فرار کردن ندارند.
وی اظهار کرد: محیط بان، یک شخص است که گویی از 
طرف خداوند انتخاب شده است و دیدن زیبایی های 

خلقت در حیوانات و وحوش لذت بخش است.
این محیط بان در پاســــخ به اینکه مناطق بحرانی از دید 
شــــکارهای غیرمجاز در اســــتان همدان داریم یا نه؟ با 
اشاره به این نکته که نمی توان مناطق بحرانی را نام برد، 
عنــــوان کرد: وحوش وقتی در معرض تهدید هســــتند 
جابه جا می شــــوند و خشــــک ســــالی و دیگر عوامل نیز 
در آن تأثیر می گذارد و محیط زیست قصد دارد مناطق 
شکار ممنوع را به ســــمت مناطق حفاظت شده سوق 

بدهد.

کمبود نیرو از معضالت محیط بانی  �
ســــامی اظهــــار کــــرد: هرچــــه مناطــــق حفاظت شــــده 
بیشــــتر شود، کار ما ســــخت تر می شــــود و یکی دیگر 
از معضــــالت، کمبــــود نیروی محیط بان اســــت که اگر 
بخواهیم به اســــتاندارد دنیا برســــیم بایــــد نیروها دو 

باشند. برابر 
وی تصریح کــــرد: تالش کردیــــم که منطقــــه بحرانی در 
استان نداشــــته باشیم و همکاران با تمام تالش سعی 

کرده اند جلو شکار غیرمجاز را بگیرند.
ســــامی در جــــواب این پرســــش که چــــه مطالبــــه ای از 
دولــــت یا دســــتگاه قضایی در مورد مخاطرات شــــغل 
خود دارید؟ افزود: یکی از درخواســــت های ما افزایش 
نیروهای بیشتر در محیط بانی است و خیلی ها دوست 

دارند که در این حرفه باشند.

زندگی با حقوق محیط بانی سخت است  �
ســــامی با اعالم اینکــــه از دیگر خواســــته ها تخصیص 
کردن  بــــه محیط بانی اســــت، گفــــت: زندگی  اعتبارات 
با حقــــوق محیط بانی با این شــــرایط اقتصــــادی و تورم 
ســــخت اســــت و اگر محیط بانان کار می کنند عشق و 

عالقه شان به محیط بانی آنها را نگاه داشته است.
وی گفت: متأســــفانه تفســــیرهای مختلف از قوانین 
صــــورت می پذیــــرد کــــه درخواســــت داریم دســــتگاه 
قضا به این امر ورود کند و تفســــیر درســــت از قانون 
و دوره های آموزشــــی بــــرای همــــکاران می تواند مفید 

باشد.
این محیط بان در پاسخ به اینکه آیا در شغل محیط بانی 
دچار خسارت جانی یا مالی شده اید؟ گفت: بنده خودم 
دچار خســــارت  جانی نشــــده ام امــــا همکارانم بســــیار 
بوده اند که دچار خسارت شــــده اند، از کوه افتاده اند و 
یا اینکه در تصادف خودرو آنها آســــیب دیده اســــت و 
یا دچار مارگزیدگی و یا ســــگ گزیدگی شــــده اند، اما این 
موارد موجــــب کم کاری نمی شــــود و ما تــــالش خود را 

می کنیم.
ســــامی گفت: اما روزانه خســــارت مالــــی می دهیم چه 
زمانــــی که با خودرو شــــخصی به محــــل کار می رویم و یا 

دنبال شکارچی هستیم.
این محیط بان در پاســــخ اینکه در استان همدان چند 
محیط بان به دلیل درگیری با شکارچیان گرفتار زندان 
هستند؟ اظهار کرد: در استان همدان سعید مومیوند 
به دلیــــل درگیری با شــــکارچیان 3 ســــال در زندان به 
سر می برد که پیگیری ها توســــط مسؤوالن کشوری و 
اســــتانی صورت گرفت و امیدواریــــم وی به آغوش گرم 

خانواده و محیط زیست برگردد.
ســــامی بیان کرد: خواهــــش می کنیم با دیــــد بازتری به 
این موضوع نگاه شود و فردی که در حادثه ای که آقای 
مومیونــــد در آن درگیر اســــت آن اتفاق بــــرای او افتاده 

شکارچی غیرمجاز بوده و اسلحه داشته است.
ایــــن محیط بــــان با بیــــان اینکه اســــتان همــــدان جزء 
اســــتان های کم تخلــــف اســــت، اظهــــار کــــرد: از مردم 
می خواهــــم کــــه حفاظــــت از محیــــط زیســــت را از خانه 
خودشــــان شــــروع کننــــد و حفاظت از محیط زیســــت 
کیســــه های  از  نکــــردن  اســــتفاده  زبالــــه،  تفکیــــک  از 
پالســــتیکی، بازیافت زباله را شــــروع کنند و نه به کیسه 

پالستیکی را انجام بدهند.
مرتضی ســــامی عنوان کرد: محیط زیست مانند مادری 
اســــت که خانــــه را تمیز می کنــــد و کــــودکان آن را آلوه 
می کنند و زمین و محیط زیســــت دیگر تــــوان ندارند و 
آب های زیرزمینی توان اســــتفاده بیــــش از حد را ندارند 

پس باید مراقب محیط زیست باشیم.
وی اظهار کرد: کوهنوردان، کوه پیمایی خود را در برخی 

مناطق حفاظت شده با محیط بانان هماهنگ کنند.



ســند کمپانی خــودرو لوگان L90 مــدل 1397 به رنگ ســفید 
 روغنی به شــماره پالک ایــران18-189ط69 به شــماره موتور
 NAPLSRALDJ1345369 و به شماره شاسی K4MA690-W186130

به نام مهدی رضایی فرزند محمود به شــماره ملی 3872339508 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

آگهی حصر وراثت

م.الف 330

آقای سبزعلی تقی پور دارای شناسنامه شماره 6502 به شرح دادخواست به كالسه 401/99 
از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان صادق 
تقی پور به شناســنامه شــماره 2117 در تاریخ 86/06/31 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- سبزعلی تقی پور فرزند 
صادق به شماره شناسنامه 6502 متولد  40/03/05 فرزند متوفی 2- ملکعلی تقی پور فرزند 
صادق به شــماره شناســنامه 5641 متولد  31/11/03 فرزند متوفی 3- حکمعلی تقی پور 
فرزند صادق به شماره شناسنامه 6088 متولد  38/05/03 فرزند متوفی 4- عین اله تقی پور 
فرزند صادق به شــماره شناســنامه 14 متولد  45/04/05 فرزنــد متوفی 5- بلبل تقی پور 
فرزند صادق به شماره شناســنامه 5225 متولد  27/11/02 فرزند متوفی6- گلگز تقی پور 
فرزند صادق به شــماره شناســنامه 26 متولد  40/07/08 فرزند متوفی 7- پروانه تقی پور 
فرزند صادق به شماره شناسنامه 5 متولد  47/01/01 فرزند متوفی 8- ایران تقی پور فرزند 
صادق به شماره شناسنامه 7487 متولد  48/10/01 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

ببندید لطفاً

روابط عمومی
سازمان حمل و نقل و ترافیك

شهرداری همدان

با ما همراه باشید

4613 1399  شماره  24 شـــهریور  دو شنبه   

5
انعکاس

برداشت انجیر در استهبان - فارس
۲9 استان کشور در وضعیت قرمز و نارنجی

تنها همدان و کردستان 
در شرایط غیرهشدار

طبق اعالم رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، 
تنها 2 اســــتان همــــدان و کردســــتان در کشــــور در 
شــــرایط غیرهشــــدار کرونایــــی قــــرار دارنــــد و مابقی 
استان ها در شــــرایط نارنجی یا قرمز هستند اما آنچه 
که اهمیت دارد این اســــت که آیا مسووالن استان 
برای »حفــــظ« و بهبود این وضعیــــت تدابیر خاصی 
اندیشــــیده اند؟یا اینکــــه بایــــد منتظر بازگشــــت به 

شرایط قبلی باشیم!
اســــتان های تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، 
خراســــان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان 
شمالی، ســــمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت 
آذربایجــــان غربی،  قرمــــز قــــرار دارنــــد. اســــتان های 
 ، بوشــــهر اردبیل،  هرمزگان،  لرســــتان،  فارس،   ، البرز
کرمانشــــاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، 
مرکزی، ایــــالم، چهارمحــــال و بختیاری، گلســــتان و 

خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

کارفرما موظف به پرداخت 
حق مسکن 300هزار تومانی است

از این ماه در  300 هزار تومانی بایــــد  حق مســــکن 
دســــتمزد شــــاغالن مشــــمول قانون کار اعمال و 
400 هــــزار تومان معوقــــه تیر و مرداد  آن،  عالوه بر 
هر  پرداخت  عــــدم  صورت  در  شــــود.  پرداخت  نیز 
یک از ایــــن مؤلفه های مزدی از جانب کارفرمایان، 
کارگــــران می توانند در مراجع حل اختالف اقدام به 

کنند. دعوی  طرح 

هشدار حذف 350 هزار متقاضی 
وام ودیعه مسکن

حدود  تاکنون  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
دریافت  را  مســــکن  ودیعــــه  وام  نفــــر  هــــزار   4800
کرده انــــد. حــــدود 350 هــــزار نفر بــــرای وام ودیعه 
مســــکن ثبت نام کرده اند که اگر تا ساعت 24 روز 
دوشــــنبه 24 شهریور نســــبت به تکمیل ثبت نام 

می شوند. حذف  سامانه  از  نکنند،  اقدام 

واکسن آنفلوانزا فقط 30 تا 50 
درصد تأثیر پیشگیرانه دارد

محمــــدی مدیــــرکل داروی ســــازمان غــــذا و دارو 
50 درصد تأثیر  30 تا  آنفلوانزا فقط  گفت: واکســــن 
زمســــتان  از  بعد  واکســــن  این  دارد.  پیشــــگیرانه 
از ســــال  که  آنفلوانزا  دیگر تأثیری ندارد. واکســــن 

قبل باقی مانده امســــال به هیچ وجه اثر ندارد.

اتحادیه مواد شوینده: 

خودرو گران شد چرا ما گران نکنیم!
رئیــــس اتحادیــــه عمده فروشــــان مواد شــــوینده 
گفــــت: اگر قیمت دالر افزایــــش یافته، گرانی مواد 
شــــوینده طبیعی است. در افزایش قیمت خودرو 
کــــه نوبت به  رقم زیــــادی جابه جا می شــــود، حال 
تولیدکننــــدگان کوچک شــــوینده می رســــد، دم از 
گرانی می زنند. مشــــکل اصلی جای دیگری اســــت 

است. شده  رها  متأسفانه  که 

خ معاینه فنی خودرو ها افزایش  نر
نیافته است

فنی  معاینه  مراکــــز  صنفــــی  انجمــــن  کانــــون  دبیر 
گفت: با توجه به اینکه نرخ معاینه  کشــــور  خودرو 
فنــــی از پارســــال تاکنــــون هیــــچ گونــــه افزایشــــی 
کشــــور  فنی  معاینه  مراکز  کانون  اســــت  نداشــــته 
نــــرخ پیشــــنهادی خــــود را بــــه وزارت کشــــور و راه 
و شهرســــازی اعــــالم کــــرده، ولــــی تــــا ایــــن لحظه 
ابالغ  دولت  هیــــأت  از  نرخــــی  افزایش  هیچگونــــه 
نشــــده اســــت. نرخ معاینه فنی بــــرای خودرو های 
37 هزار تومــــان و برای خودرو های دوگانه  بنزینی 
ســــوز تک مخزن 59 هــــزار تومــــان و دو مخزن 71 

است. تومان  هزار 

اخبار کوتاه

ایران و جهان

رئیس  کل بانک مرکزی:

روند تأمین ارز کاالهای وارداتی سرعت می گیرد
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: رئیس  کل بانک مرکزی با اشــــاره به کاهش میزان صادرات کشــــور در 
سه ماه نخست سال جاری به دلیل شــــیوع ویروس کرونا و برخی محدودیت ها گفت: خوشبختانه 
روند صادرات کشور پس از طی سه ماهه اول سال درحال احیاست و روند تأمین ارز کاالهای وارداتی 

سرعت خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با گروهی از صادرکنندگان نمونه کشور و اعضای هیأت رئیسه اتاق های 

بازرگانی، ضمن قدردانی از عملکرد آنان در بازگشــــت ارزهای صادراتی به بررســــی و مرور مشکالت آنان 
در این مســــیر پرداخت. همتی در این دیدار با بیان اینکه صادرکننده ها نقشــــی اساســــی در مقاومت 
اقتصادی کشور ایفا کرده و می کنند، بر ضرورت همدلی و تالش جمعی صادرکننده ها برای عبور از شرایط 
ســــخت کنونی کشور تأکید کرد. وی با اشــــاره به تعدد وظایف بانک مرکزی، تأمین ارز کاالهای اساسی، 
دارو و مواد اولیه را اولویت اصلی بانک مرکزی دانست و گفت: باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی 
تولیدکننده ارز نیست و به هر حال ناچار به اولویت بندی نیازهای کشور است. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین با اشــــاره به معرفی 250 نفر از صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه گفت: اینها تولیدکننده 
نبودند و با حق العمل کاری و روش های خالف متعدد نسبت به خروج سرمایه و تخلف در اجرای تعهد 

صادراتی خود عمل کرده بودند و چاره ای جز برخورد قضایی برای بانک مرکزی باقی نگذاشــــتند. همتی 
افزود: بانک مرکزی هیچ گاه بنای برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی و درستکار را ندارد و حتی االمکان 
تعامل با آنها را دنبال می کند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی مشکالت صادرکنندگان در شرایط کنونی را 
درک می کند و قصدی برای فشار مضاعف بر آنها ندارد. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به 
روند مناسب تأمین ارز در سامانه نیما طی روزهای گذشته گفت: در روز جاری 128 میلیون دالر در سامانه 
نیما عرضه شــــده که بیش از 70 میلیون دالر آن معامله شــــده است، بر همین اســــاس در این روزها 
متوسط عرضه ارز در نیما به صورت روزانه 100 میلیون دالر بوده و تداوم این روند نشان دهنده بهبود روند 

بازگشت ارزهای صادراتی به کشور بر مبنای سیاست های اتخاذشده و استقبال صادرکنندگان است.

هگمتانه، گروه ایران و جهان: فرزند حضرت امام خمینی)ره( 
و دبیــــرکل جمعیــــت دفــــاع از ملت فلســــطین در نامه ای 
سرگشاده به سران برخی کشورهای اسالمی ضمن هشدار 
درباره تالش برخی کشــــورها برای عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، آنها را از خشم ملت های خود برحذر داشت.
متــــن نامــــه دکتر زهــــرا مصطفــــوی دختــــر حضــــرت امام 
خمینــــی)ره( رئیــــس و دبیــــرکل جمعیــــت دفــــاع از ملت 

فلسطین به این شرح است:
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

مدتی است موضوع همکاری با رژیم صهیونیستی توسط 
برخــــی دولت های اســــالمی مطرح اســــت. با توجــــه به این 
موضــــوع و احســــاس تکلیفی کــــه به عنوان یک ســــازمان 
مردم نهاد حامی ملت فلسطین در خود داریم، الزم دانسته 
تا مواردی را به عنوان ناصحی مشفق و هشداری مشفقانه 

با شما در میان نهیم.
همان طور که می دانید فلســــطین یک ســــرزمین اسالمی 
بوده و با توجه به اماکن مقدس اســــالمی که در آن قرار دارد 
و در رأس آن حرم شــــریف قدس که قبله نخست اسالم و 
ی اهلل علیه و آله است، 

ّ
جایگاه عروج پیامبر مکرم اسالم صل

در نزد جوامع اسالمی از قداست و اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. صهیونیســــت ها با اشغال این ســــرزمین مقدس 
اسالمی و تأسیس یک رژیم نامشروع صهیونیستی در آن 
که با قتل عام و آواره ســــازی وســــیع ملت فلسطین همراه 
بوده است، عماًل به مقدسات اسالمی توهین و احساسات 

بیش از یک میلیارد مسلمان را جریحه دار کرده اند.
شــــکل گیری آرمان آزادسازی فلســــطین و قدس شریف و 
مســــجداالقصی در میان جوامع اسالمی بر اساس همین 
حس زخم خورده امت اســــالمی اســــت زیرا ادامه اشــــغال 
فلســــطین و قدس شــــریف یک توهین مســــتمر به امت 
اســــالم بوده و عملکرد جنگ افروزانه ایــــن رژیم یک تهدید 
مســــتمر برای امنیــــت و منافــــع همه کشــــورهای منطقه 
اســــت، تهدیدی که متأسفانه طی 72 ســــال گذشته اقدام 
قاطع و تأثیرگذاری از ســــوی کشورهای اسالمی برای حذف 
آن به عمل نیامده اســــت. آوارگی 72ساله مردم فلسطین 
شاخص مهمی در کوتاهی رهبران جهان اسالم در موضوع 

فلسطین است.
اقدام برخی رهبران جهان اســــالم در نادیده انگاری اشغال 
فلسطین و رنج اشغال و آوارگی مردم فلسطین و گام نهادن 
در مســــیر برقراری رابطه سیاسی با اشــــغالگران فلسطین 
در واقــــع خــــالف آموزه هــــای اســــالمی و نص صریــــح قرآن 
ُمْؤِمنیَن َســــبیاًل« 

ْ
ی ال

َ
کاِفریَن َعل

ْ
 اهلُل ِلل

َ
ْن َیْجَعــــل

َ
کریم »َو ل

اســــت و انتخابی علیه اخوت و وحدت اسالمی که فرمود: 
ُقوا« و بی هیچ تردیدی  َتَفَرّ

َ
»َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلَلِّ َجِمیًعا َوال

زمین نهادن تکلیف جهاد آزادســــازی داراالسالم از اشغال 
دارالکفر است. رژیم صهیونیستی بر پایه آموزه های منحرف 
یهود شــــکل گرفته اســــت، یهودی که خدا آنان را بدترین 
َتِجَدّنَ 

َ
دشمنان نسبت به مؤمنین معرفی کرده است؛ »ل

َیُهوَد« و نیز فرمان مؤکد 
ْ

ِذیَن آَمُنوا ال
َّ

اِس َعَداَوًة ِلل َشــــّدَ الّنَ
َ
أ

ِذیَن آَمُنوا 
َّ

َها ال ُیّ
َ
داده است تا کسی با آنان دوستی نکند »َیا أ

ْوِلَیاُء َبْعٍض« و 
َ
ْوِلَیــــاَء َبْعُضُهْم أ

َ
َصاَرى أ َیُهوَد َوالَنّ

ْ
ِخُذوا ال َتَتّ

َ
ال

تأکید دارد که هرمســــلمانی این فرمان را نادیــــده بگیرد، از 
ُهْم 

َّ
دایره ایمان خارج و در زمره آنان قرار می گیرد؛ »َوَمْن َیَتَول

ُه ِمْنُهْم« و آنانی که دوستی اهل ایمان را رها کرده و  ِمْنُکْم َفِإَنّ
با دشمنان دوستی می کنند از ستمگران شمرده می شوند 
و هرگز هدایت خداوندی و بر این اساس رحمت خداوندی 

اِلِمیَن«. َقْوَم الَظّ
ْ

َیْهِدی ال
َ

آنان را شامل نمی شود »ِإَنّ اهلَلَّ ال
اگر مســــلمانی اعم از فرد و یا حکومت، به دنبال دوســــتی 
و رضایت غیرمســــلم باشــــد بداند که غیرمسلمانان اعم از 
یهود و مســــیحی هرگز نه دوست مسلمانان خواهند بود 
و نه به عهد و پیمان دوســــتی با مسلمانان پایبند خواهند 
بود و تنها خواســــتار آنند که از فرامین و خواســــته های آنها 
صارى َحّتٰی  الّنَ

َ
ن َترضی َعنَک الَیهــــوُد َوال

َ
پیروی شــــود؛ »َول

َتُهم.« و به تعبیر دونالد ترامپ تنها وظیفه این افراد 
َّ

ِبَع ِمل َتّتَ
شیر دادن است!

شکی نیســــت که انتخاب همکاری با اســــرائیل به معنی 
پذیــــرش اشــــغال فلســــطین و هم پیمانــــی بــــا بدتریــــن 
دشــــمنان مســــلمانان علیــــه مســــلمانان اســــت و این 
انتخابی اســــت که احساسات امت اســــالمی را جریحه دار 
کــــرده و موجــــد اعتراضــــات ملت هــــای مســــلمان و نیز 
اقدامات شــــدیدتر در میان ملل اسالمی علیه خائنان به 
آزادسازی فلســــطین و قدس شریف خواهد شد و  آرمان 
کسانی که این انتخاب اشــــتباه را کرده اند تاوان سختی را 
نیز باید پرداخت کنند، سرنوشــــت تلخ انور سادات نباید 
فراموش شــــود، کما اینکه وی با انتخاب خیانت به آرمان 
بزرگ امت اســــالمی و ســــازش با دشــــمن صهیونیستی 
نه تنها موجب شکوفایی مصر در ابعاد مختلف سیاسی 

و اقتصادی و نظامی نشد بلکه مصر عزیز را به مصر ذلیل 
تبدیل کرد.

 به مطالعه 
ً
سرگذشت ملت ها و حکومت ها که قرآن مؤکدا

آن دعوت می کند، نشــــان می دهد که حکومت ها ماندنی 
نیســــتند، اما ملت هــــا پایدارند و این ملت ها هســــتند که 
حکومت هایــــی را که خیانت می کنند تنبیــــه خواهند کرد، 
بر این اساس ملت های مسلمان سرانجام از دولت هایی 
که دوستی با دشمن امت و آن هم بدترین دشمن امت را 

انتخاب کرده اند، انتقام سختی خواهند گرفت.
جمعیت دفاع از ملت فلســــطین و اتحادیــــه بین المللی 
ســــازمان های غیردولتی حامی حقوق مردم فلسطین که 
از ســــازمان های مردمی بــــوده و در حقیقت صــــدای اراده 
و خواســــت مردم ایران و همه اعضــــای حقیقی و حقوقی 
داخلی و خارجی خویش هســــتند، خود را مکلف می دانند 
که همه دولت های عربــــی و اســــالمی را از پیامدهای تلخ 
انتخاب خیانت به آرمان فلســــطین و همکاری با دشمن 
صهیونیستی برحذر دارند. بی شک آنچه که در آینده این 
انتخاب پیدا است، مشکالت متعدد و گسترده سیاسی، 
اجتماعــــی، امنیتــــی و اقتصادی برای دولت و ملت شــــما 
اســــت. حضور نظامی و امنیتی در کل منطقه غرب آسیا و 
 در منطقه رهبردی خلیج فارس از 

ً
شمال آفریقا و خصوصا

سیاست های رژیم صهیونیستی است.
تأکید آریل شارون نخســــت وزیر اسبق اسرائیل و قصاب 
صبرا و شتیال بر »ضرورت حضور نظامیان اسرائیل در خلیج 
فارس و کنترل نفت این منطقــــه« تردیدی ایجاد نمی کند 
که هدف غایی اســــرائیل در ادبیات فریبکارانه صلح طلبی 
گسترش اراده اشــــغالگرانه اش بر جغرافیای جهان اسالم 
است و ماحصل آن نیز به خطر افتادن منافع و امنیت همه 
کشــــورهای منطقه است و بی شک کشــــورهای کوچک از 

این رهگذر بیشترین آسیب ها را خواهند دید.
ما در مقام ناصح، همه دولت های عربی و اســــالمی را درباره 
افتادن در دام این اشتباه هشــــدار می دهیم. بی شک قرار 
گرفتن دولت عربی اسالمی در کنار ملت فلسطین و محور 
هم پیمان با او از جمله ایران اسالمی که آزادسازی فلسطین 
از اشغال را به عنوان اولویت سیاست خارجی خود قرار داده 
اســــت و در 42 سال گذشته این مسیر را با ثبات و صالبت 
ادامه داده است، آزادی فلسطین را تسریع کرده و حرکتی در 
مسیر پایان ناامنی های ملی و منطقه ای در پرتو همکاری ها 
است. یقین کنید که قدرت های استعمارگر از بسط حضور 
خود در سطح منطقه به تنها چیزی که نمی اندیشند امنیت 
و منافع کشورهای منطقه است، اسرائیل ماحصل سال ها 
تجربه اســــتعماری آنها اســــت و اراده آنها بر این است تا با 
محوریت صهیونیســــت ها بــــر کل منطقه ســــلطه یافته و 
به زعم رئیس جمهور آمریکا ثروت منطقه را بدوشــــند و در 
ِئِن 

َ
پایــــان آنها را ذبح کنند. »ُقل ِإّنَ ُهــــَدى اهلِل ُهَو الُهدى َول
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دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس:

عزمی برای ارتقای کیفیت گندم تولید داخل دیده نمی شود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: دبیر کمیســــیون کشاورزی 
مجلس گفت: عزمی در مســــؤوالن بــــرای ارتقای کیفیت 
گندم تولیــــد داخل دیــــده نمی شــــود؛ از ایــــن رو با حجم 

وسیعی از واردات گندم مواجهیم.
حجت االســــالم احد آزادیخــــواه، درباره عواملی که ســــبب 
بی کیفیــــت شــــدن گندم تولیــــد داخل می شــــوند، اظهار 
کــــرد: خشکســــالی های دو دهــــه اخیر به خصــــوص برای 
محصوالتی که با کشت دیم به دســــت می آمدند، شرایط 

خاصی را به وجود آورد و محصول نسبت به قبل کم شد.
وی تنــــوع محصــــول و اجرا نشــــدن الگــــوی کشــــت را از 
دیگر چالش های مســــیر خودکفایی گنــــدم عنوان کرد و 
افزود: برخی کشاورزان با ســــلیقه خودشان کشت انجام 
می دادند و بیشتر تمایل به کاشت صیفی جات داشتند و 
به محصوالتی مانند گندم توجه کمتری می شــــد که باعث 

شد محصول گندم به حداقل برسد.
دبیر کمیســــیون کشــــاورزی مجلس نبود عزم ملی برای 
حفظ نشــــان خودکفایــــی گنــــدم را از دیگر عوامــــل مؤثر 
در کیفیــــت گندم تولید داخــــل بیان و خاطرنشــــان کرد: 

متأسفانه عزمی در مسؤوالن برای رفتن به سمت ارتقای 
کیفیت گندم دیده نمی شــــود؛ از این رو با حجم وســــیعی 
از واردات گندم مواجه شــــدیم که گاه این واردات به چهار 
میلیون تن در سال هم می رســــید که ارز دولتی فراوانی را 

هم به خود اختصاص می داد.
آزادیخــــواه اضافه کرد: گاه مافیا نیــــز از درگاه واردات گندم 
ورود می کرد که موجب نارضایتی کشاورزان گندمکار بود 
و افرادی با ویژه خواری و سوءاستفاده از موقعیت خود به 
ســــمت واردات گندم با ارز دولتــــی 4200 تومان رفتند و بر 
بازار گندم تأثیر گذاشتند تا کشور را در حوزه خودکفایی با 

مشکل مواجه کنند.
نماینــــده مــــردم مالیــــر در مجلــــس دربــــاره بی توجهــــی 
مســــؤوالن به کیفیت گندم تولید داخل گفت: درســــت 
است که گندم تولید داخل نسبت به برخی اقالم وارداتی 
از کیفیت کمتری برخوردار است، اما این دلیل نمی شود 

که ما به سمت خودکفایی گندم نرویم.
وی ادامه داد: ممکن اســــت کیفیت غذایی گندم تولید 
داخل اســــتاندارد نبوده و از نوع وارداتی کمتر باشد، اما باز 

هم به لحاظ هزینه تمام شده نسبت به گندم وارداتی برای 
کشور به صرفه است.

دبیر کمیســــیون کشــــاورزی مجلــــس خاطرنشــــان کرد: 
عواملــــی مانند الگوی کشــــت، واردات بــــذر و نهاده های 
کشــــاورزی کیفیت گندم تولید داخل را با مشکل مواجه 
کرده و متأســــفانه نتوانســــته ایم اســــتفاده حداکثری را از 
طریــــق واردات بذر و نهاده های کشــــاورزی بــــرای تقویت 

گندم داخل داشته باشیم.

همکاری »بسیج سازندگی« با »وزارت کشاورزی« 
و »راهداری« در حوزه محرومیت زدایی

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: ســــازمان بســــیج 
ســــازندگی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
و ســــازمان راهداری و حمل و نقل جــــاده ای توافقنامه 

همکاری در حوزه محرومیت زدایی امضا کردند.
بر اســــاس این توافقنامه که به امضای ســــردار زهرایی 
رئیس ســــازمان بسیج ســــازندگی، اکبری معاون آب و 
خاک وزارت جهاد کشــــاورزی و عبدالهاشــــم حسن نیا 
معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای رســــید، طرفیــــن در حوزه محرومیــــت زدایی و 
اســــتفاده از ظرفیت های موجود هر دستگاه همکاری 

می کنند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی در مراسم امضای این 
توافقنامه با اشــــاره به ظرفیت های بســــیج ســــازندگی 
و ســــپاه پاســــداران در حوزه ماشــــین آالت و نیرو های 
انســــانی و توانمندی های ســــازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای برای توســــعه راه های روســــتایی کشــــور 
ابراز امیدواری کرد با بهره مندی از ظرفیت های طرفین 
اقدامــــات شایســــته ای در راســــتای توســــعه راه هــــای 
روســــتایی و افزایش اشــــتغال، کارآفرینی و تسهیل و 

تسریع حمل محصوالت کشاورزی بشود.
ســــردار زهرایی گفت: می توان با هم افزایی و قرار دادن 
ظرفیت هــــا در کنار هــــم، به رفع مشــــکالت مــــردم در 

مناطق روستایی اقدام مؤثری کرد.
اکبری معــــاون آب و خاک وزارت جهاد کشــــاورزی هم 
در این نشســــت با اشــــاره به اینکه کشــــور ایران از نظر 
اقلیمی در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و باید 

از ظرفیت های کشور در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و 
بســــیج برای توســــعه کشــــور بهره گرفت، گفت: ایران 
کشــــور توانمنــــدی اســــت و می توانیم با بهــــره برداری 

بهینه از آب و خاک ضریب خود اتکایی را باال ببریم.
اکبری با بیان اینکه هم اکنون در 2.4 میلیون هکتار از 
اراضی کشــــور از سامانه نوین آبیاری استفاده می شود، 
افــــزود: در 1.6 میلیــــون هکتــــار از اراضــــی کشــــور نیــــز 
آبیاری ایجاد شــــده است که با توجه  شبکه های فرعی 
به روحیــــه جهادی و تــــوان فنی و تخصصی در بســــیج 
ســــازندگی امیدواریــــم بتوانیم با همکاری مشــــترک در 
باال بردن ضریب خود اتکایی کشــــور گام های اساسی 

برداریم.
معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای نیز همکاری با سازمان بسیج سازندگی را برای 
استفاده از ظرفیت و توانایی های مشترک طرفین برای 
توسعه زیرساخت های روستایی و کمک به محرومیت 

زدایی از چهره روستا های کشور مهم برشمرد.
عبدالهاشم حســــن نیا گفت: بیش از 90 درصد حمل 
و نقل کشــــور در حوزه حمل و نقل جاده ای در 211 هزار 
کیلومتر انــــواع راه آســــفالت و 100 هــــزار کیلومتر جاده 

خاکی و شوسه انجام می شود.
معاون وزیــــر راه و شهرســــازی ابــــراز امیــــدواری کرد با 
مشــــارکت و همــــکاری متقابــــل و اســــتفاده بهینه از 
تجهیزات، امکانات و ماشــــین آالت ســــازمان بســــیج 
ســــازندگی، بخــــش عمــــده ای از مشــــکالت راه هــــای 

روستایی کشور حل و فصل شود.

مدیرعامل بورس انرژی:

فروش ۸.6 میلیون تن فرآورده نفتی در بورس
عرضه ماهانه 37.5 میلیون لیتر گازوئیل مرزنشینی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیرعامل بورس انرژی 
در مورد فروش ســــهمیه ســــوخت مرزنشینان گفت: 
طبق توافق بین وزارت نفت و وزارت کشــــور از ابتدای 
امســــال تا ســــقف 37.5 میلیون لیتر در ماه سهمیه 
سوخت گازوئیل در بورس به نفع صندوق مرزنشینان 

به فروش می رسد.
گفته  گفت وگویی، در مــــورد  ســــیدعلی حســــینی در 
معــــاون وزیر تعاون مبنی بر اینکه قرار بر این اســــت، 
ســــهمیه ســــوخت مرزنشــــینان در بورس انرژی ارائه 
شــــود، گفت: بر اســــاس تفاهم نامه ای که بین وزارت 
نفت و وزارت کشــــور بســــته شــــده اســــت، از ابتدای 
امســــال با همــــکاری شــــرکت ملی پاالیــــش و پخش 
فرآورده هــــای نفتــــی تــــا ســــقف 37.5 میلیــــون لیتر 
گازوئیــــل در مــــاه از طریــــق بــــورس انرژی بــــه فروش 
می رســــد و منابع حاصل از این فروش را به ســــازمان 
هدفمندی یارانه ها برای واریز به حســــاب تعاونی های 

مرزنشین داده می شود.
وی گفــــت: ایــــن فــــروش ســــهمیه ســــوخت بــــه نفع 
مرزنشینان از اول سال اجرا می شود، بنابراین اطالعات 
معاون امور تعاون دقیق نبوده است و در صحبتی که 
با آقــــای صادق آبادی مدیرعامل شــــرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی داشــــتم گفته شد سهمیه 
مرزنشــــینان به صورت تجمیعــــی از طریق بورس انرژی 
به فــــروش می رســــد و منابع حاصــــل از آن جهت واریز 
به حســــاب شــــرکت های تعاونی مرزنشین به حساب 

سازمان هدفمندی واریز می شود.
مدیرعامل بورس انرژی گفــــت:  حجم فروش گازوئیل 
به نفع مرزنشــــینان هر ماه تا سقف 37.5 میلیون لیتر 
است، بنابراین محموله جداگانه عرضه نمی شود، بلکه 
به طور عمومــــی گازوئیل و بنزینی کــــه در بورس انرژی 
عرضه و به فروش می رســــد، از گازوئیل به فروش رفته 
سهم مرزنشینان را جدا کرده و به حساب تعاونی های 

مرزنشینی واریز می شود.
به گفته حســــینی همه این گازوئیل ها صادراتی است 
و ایــــن کار دو فایــــده دارد، هم اینکــــه گازوئیل قاچاق 
نمی شــــود و هم نرخ شــــکنی صورت نگیرد، بلکه یک 
مرجع این حامل انــــرژی را در بورس انــــرژی به باالترین 

قیمت به فروش می رساند.
وی گفت: شــــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی گازوئیل را به نفع مرزنشــــینان در بورس انرژی به 
فروش می رساند و مزیتش این است که از نرخ شکنی 

جلوگیری می کند.
عملکرد  گفــــت:  همچنین  انــــرژی  بــــورس  مدیرعامل 
6 ماهــــه بورس انرژی نشــــان می دهد، از ابتدای ســــال 
تاکنــــون 8.6 میلیون تن فرآورده هــــای نفتی در بورس 
انرژی به فروش رســــیده که از این رقم 7.6 میلیون تن 
فرآورده با هدف صادرات به فروش رســــیده و تنها یک 
میلیون تن آن بــــرای مصارف داخلــــی در بورس انرژی 
به فروش رســــیده اســــت که این رقم نسبت به سال 

گذشته هم رشد داشته است.

با محور پیامدهای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

نامه سرگشاده فرزند امام خمینی)ره( 
به سران کشورهای اسالمی
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چرا بازار تربیت بدنی 

داغ نیست؟
هگمتانه، گروه ورزش: بر اساس یک پژوهش 
علــــل نبــــود بــــازار کار مناســــب بــــرای دانــــش 
آموختگان رشــــته تربیت بدنی و علوم ورزشــــی 
بررسی و بهترین راهکار برای برون رفت از این 

مسئله ارائه شد.
طبــــق پژوهــــش صــــورت گرفته تحــــت عنوان 
»نظام اشــــتغال دانش آموختگان تربیت بدنی 
و علــــوم ورزشــــی بــــا رویکرد خصوصی ســــازی« 
غ التحصیــــان علوم  نبود بــــازار کار بــــرای فــــار
ورزشــــی در نظام آمــــوزش عالی از یــــک طرف و 
ضعف های علمی و فنــــاوری در صنعت ورزش 
و سازمان های ورزشــــی در کشور از سوی دیگر 
سبب شده است تا توسعه علمی و اقتصادی 
غ التحصیان  ورزش به طور عام و اشــــتغال فار
در ورزش بــــه صورت خاص، مســــئله ای مهم و 
راهبردی تلقی شود و از این رو بازنگری در نظام 
غ التحصیان  آموزش، هدایت و اشــــتغال فــــار
علــــوم ورزشــــی و تحلیــــل محیــــط اشــــتغال در 

ورزش کشور ضرورت دارد.
شــــامل  پژوهــــش  ایــــن  تحلیلــــی  محورهــــای 
غ التحصیــــان،  ابعــــاد تحصیلــــی شــــغلی فــــار
ظرفیت هــــای کارآفرینی و اشــــتغالزایی صنعت 
ورزش، خصوصــــی ســــازی، تحلیل ســــاختاری 
غ  راهبــــردی بــــوده و ابعاد تحصیلی شــــغلی فار
التحصیان شــــامل مســــیر تحصیلی-شغلی، 
گــــروه بندی بــــه لحــــاظ قابلیت های اشــــتغال 
و کارآفرینــــی، شایســــتگی های کانونی شــــغلی، 
امیــــد به اشــــتغال، شــــاخص انتظار اشــــتغال، 
، روش های  شــــاخص گذار از تحصیــــل بــــه کار
اشتغال، ادراک دانشــــجویان از موانع اشتغال 

و مسیرهای شغلی است.

ظرفیت های کارآفرینی و اشتغالزایی صنعت   �
ورزش

در پژوهش مربوطــــه، ظرفیت های کارآفرینی و 
اشــــتغالزایی صنعت ورزش نیــــز در محورهای 
انواع مشاغل ورزشی، ظرفیت های اشتغالزایی 
در رشته های ورزشی، ظرفیت های اشتغالزایی 
ظرفیت هــــای  ورزشــــی،  علــــوم  رشــــته های  در 
اشتغالزایی در رشــــته گرایش های اصلی علوم 
ورزشــــی، ظرفیت هــــای موجــــود در بخش های 
مختلــــف بــــازار و صنعــــت ورزش، ظرفیت های 
، ظرفیت های  موجود در ســــطوح ورزش کشور
موجــــود در ســــازمان ها و نهادهــــای ورزشــــی، 
ظرفیت هــــای نهــــادی بــــرای مجوزهــــای انــــواع 

کسب و کارهای مرتبط با ورزش، ارزیابی شد.
یافته های بخش خصوصی ســــازی دربرگیرنده 
وضعیــــت انواع روش های خصوصی ســــازی در 
حــــوزه ورزش، محورهای واگــــذاری و خصوصی 
و  ورزش  دولتــــی  بخش هــــای  در  ســــازی 
چالش های مراحل خصوصی ســــازی در ورزش 
بــــود. همچنیــــن تحلیــــل ســــاختاری راهبردی 
شامل ســــه بخش تحلیل ســــاختاری، تحلیل 
راهبــــردی و الگــــوی تقســــیم کار ملــــی و بیــــن 
ســــازمانی و تحلیل راهبردی شــــامل محورها، 
قابلیت هــــا، چالش ها، اهــــداف و راهبردهای 
غ التحصیان علوم ورزشی  توسعه اشتغال فار

بود.

بهترین راهبرد توســــعه اشتغالزایی در حوزه   �
تربیت بدنی و علوم ورزشی

نشــــان  پژوهــــش  ایــــن  کلــــی  یافته هــــای 
غ  فــــار اشــــتغال  اکوسیســــتم  کــــه  می دهــــد 
نظام منــــدی  از  بدنــــی  تربیــــت  التحصیــــان 
نیســــت  برخــــوردار  مناســــبی  کارآمــــدی  و 
و "خصوصــــی ســــازی" علــــی رغــــم نداشــــتن 
بــــه عنوان  اما  کشــــور  ســــابقه مناســــب در 
بهتریــــن راهبرد توســــعه اشــــتغالزایی مورد 

گرفت. قرار  ارزیابی 
بــــه نقــــل از ایســــنا، بــــر اســــاس نتایــــج بــــه 
آمــــده از پژوهــــش »نظام اشــــتغال  دســــت 
تربیــــت بدنــــی و علــــوم  دانــــش موختــــگان 
از  با رویکــــرد خصوصی ســــازی« که  ورزشــــی 
ســــوی پژوهشــــگاه تربیــــت بدنــــی و علــــوم 
ورزشــــی در اختیار قرار گرفته اســــت، عاوه 
بــــر این به صورت کلی و بــــر مبانی چارچوب 
گفــــت  می تــــوان  یافته هــــا  و  ح  طــــر تحلیلــــی 
التحصیان  غ  فــــار اشــــتغال  توســــعه  در  که 
علوم ورزشــــی ابتــــدا باید به تغییــــر نقش ها 
غ  فــــار بــــه  دانشــــجویی  از  فرآینــــد  یــــک  در 
التحصیلــــی، جویای کار و شــــاغل به صورت 
محوری توجه داشــــت و ســــپس باید ارتباط 
مربوط  محیط های  بین  ســــاختاری-کارکردی 
بــــه هر یک از ایــــن نقش ها )از دانشــــگاه تا 

شود. تقویت  صنعت( 

ورزش

»پاس« به پلی آف رسید
هگمتانه، گروه ورزش: کمیته اخالق فدراسیون فوتبال اعالم کرد؛ پس از دریافت شکایت از سوی 
برخی تیم ها مبنی بر اتفاقات مشکوک در برخی دیدارهای هفته پایانی لیگ دسته دوم، این کمیته 
پس از بررسی مستندات موجود و تحقیقات به عمل آمده به صورت رسمی اعالم می نماید تمامی 

مسابقات در صحت کامل برگزار شده و عمل تبانی در هیچ یک از دیدارها تشخیص داده نشد.
بدین ترتیب تیم های چوکا تالش و اســــتقالل مالثانی به صورت مســــتقیم که به لیگ دسته اول 

صعود کرده بودند در رقابت های فصل آینده می توانند شرکت کنند.
همچنین تیم های پاس همدان و شهرداری بندرآستارا نیز می توانند بازی پلی آف رقابت های لیگ 

دسته دوم را برگزار کنند.
مراسم قرعه کشی پلی آف لیگ دسته دوم فوتبال کشور امروز ظهر بین تیم های پاس و شهرداری 

آستارا برگزار می شود تا زمان و تکلیف میزبان رفت و برگشت مسابقات مشخص شود.

 12:15 وز دوشــــنبه ســــاعت  قرعه کشــــی تعیین میزبان رفت و برگشــــت پلی اف لیگ دو امر
دقیقه با حضور نمایندگان پاس همدان و شــــهرداری آســــتارا در ســــازمان لیگ فوتبال ایران 

می شود. برگزار 
تاریخ برگزاری دیدار رفت و برگشــــت پلی آف به ترتیب یکشــــنبه 30 شــــهریور و یکشنبه 6 مهرماه 

اعالم شده است.

پوشیده  استخرهای سر
بازگشایی می شوند؟

هگمتانه، گروه ورزش: سرپرســــت فدراســــیون پزشــــکی 
ورزشــــی با تأکید بــــر اینکه زمان بازگشــــایی اســــتخرهای 
سرپوشیده مشــــخص نیســــت، اعالم کرد: در این رابطه 
وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی و ستاد ملی 

مقابله با کرونا تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند.
تا کنون برای حدود 20 رشــــته ورزشی مجوز فعالیت صادر 
شده که البته این مجوز برای رشته های مختلف، یکسان 
نیســــت و برخی مربوط به برگزاری اردو در ســــطح تیم های 
ملی، برخی مربوط به برگزاری مســــابقات و برخی نیز مربوط 
به برگزاری لیگ اســــت و در این بین فعالیت و بازگشایی 
استخرهای سرپوشــــیده به دلیل حساسیت های ناشی 
از حفظ ســــالمت افــــراد از همان ابتــــدای امر بــــا اختالف 
نظرهایی همراه بود و در نهایت یک بار پس از بازگشــــایی 

مجددا با تعطیلی روبه رو شدند.
محمد اســــد مســــجدی، سرپرست فدراســــیون پزشکی 
آخرین وضعیت بازگشــــایی و فعالیت  ورزشــــی، در مورد 
مجدد استخرهای سرپوشیده، اظهار کرد: قرار بر این شد 
فدراســــیون پزشکی ورزشــــی با همکاری فدراسیون شنا، 
شیرجه و واترپلو شــــیوه نامه بهداشتی مربوط به فعالیت 

اســــتخرهای سرپوشــــیده را نهایی و به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی جهت تأیید ارجاع دهد.

وی بــــا بیان اینکــــه تصمیم گیــــری در مورد بازگشــــایی و 
فعالیت مجدد استخرهای سرپوشــــیده در اختیار ستاد 
مقابله بــــا گســــترش کرونــــا در ورزش یــــا وزارت ورزش و 
جوانان نیست، عنوان کرد: نهاد تصمیم گیر در این رابطه 
وزارت بهداشت اســــت و باید در این رابطه مجاب شود تا 
بتوان مجوز فعالیت استخرهای سرپوشیده را صادر کرد.

سرپرســــت فدراســــیون پزشــــکی ورزشــــی در مورد زمان 
، گفت: زمان دقیقی  بازگشایی استخرهای سرپوشیده نیز
در ایــــن رابطه نمی توان اعــــالم کرد و بایــــد منتظر تصمیم 
وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی و ستاد ملی 

مقابله با کرونا در این رابطه باشیم.
به نقل از ایســــنا، سوم تیرماه سال جاری بود که بر اساس 
تصمیــــم ســــتاد مقابلــــه بــــا گســــترش کرونــــا در ورزش، 
اســــتخرهای سرپوشــــیده با رعایت فاصله مجاز مطابق با 
دســــتورالعمل صادره از وزارت بهداشــــت و بــــا 50 درصد 
ظرفیت در مناطق زرد از جمله پایتخت شروع به فعالیت 
کردنــــد و انجام ماســــاژ و اســــتفاده از جکوزی و ســــونای 

مرطوب ممنوع شــــد، همچنین مقرر شــــد میزان کلر آزاد 
 PPM 3 باقیمانــــده تا حداکثر میــــزان قابل تحمــــل یعنی
و PH بین 7.2 تا 7.6 باشــــد و قبل از شــــروع فعالیت باید 
از مرکز بهداشــــت شهرســــتان و دفاتر خدمات سالمت 

استعالم مربوطه به عمل آید.
در نهایت اما شــــرایط به گونه متفاوتــــی پیش رفت و با 

شــــروع موج دوم شیوع ویروس کرونا و با انتقال کانون 
تصمیــــم گیــــری از ســــتاد مقابله بــــا گســــترش کرونا در 
ورزش بــــه مراجع اســــتانی، تعطیلی دوباره اســــتخرهای 
سرپوشــــیده کلیــــد خورد و تا کنــــون نیز ادامه داشــــته 
اســــت و مشــــخص نیســــت چه زمانی شــــاهد فعالیت 
مدیرکل  هرچند  باشیم،  سرپوشیده  استخرهای  مجدد 

ورزش و جوانــــان اعــــالم کــــرد کــــه برخــــی اســــتخرهای 
سرپوشــــیده کــــه شــــیوه نامه های بهداشــــتی را رعایت 
می کننــــد از ابتدای مهرماه بازگشــــایی می شــــوند اما به 
طور رســــمی زمان دقیقی در این خصوص وجود ندارد و 
آموزش  باید منتظر تصمیم وزارت بهداشــــت، درمان و 

باشیم. پزشکی 

داور مالیری عضو کمیته داوران کشتی پهلوانی کشور شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: »مســــعود چوبیــــن« داور بین 
المللی مالیری عضو کمیته داوران کشتی پهلوانی کشور 

معرفی شد.
طی حکمی از ســــوی فدراســــیون ورزش های زورخانه ای و 
,مســــعود چوبین داور بین المللی  کشتی پهلوانی کشور
مالیری عضو کمیته داوران کشتی پهلوانی کشور انتخاب 

و معرفی شد.
آزاد و فرنگی و نیز کشتی  چوبین از داوران به نام کشتی 
که دارای مدرک بین المللی  کشــــور اســــت  پهلوانی در 
داوری و ســــابقه درخشــــانی در قضاوت مسابقات ملی 

و فرا ملــــی ازجمله جام جهــــان پهلوان تختــــی ,پهلوان 
کشور  المللی پیت الزینسکی  , جام بین  کشــــور باشــــی 
لهســــتان و جام بین المللی کنایف کشــــور قزاقســــتان 
را در کارنامــــه خــــود به ثبت رســــانده اســــت و در طول 
کشــــور  از یازده  گذشــــته نامبرده در بیش  ســــی ســــال 
دنیا بــــا قضاوت هــــا و داوری های عادالنــــه خود خوش 

است. درخشیده 
سپهری مسؤول اداره ورزش و جوانان مالیر نیز در پیامی 
انتصــــاب جدید مســــعود چوبین به عنــــوان عضو کمیته 

داوران کشتی پهلوانی کشور را تبریک گفت.

رده سنی لیگ پایه تغییر کرد
هگمتانــــه، گروه ورزش: رده ســــنی مســــابقات پایه فصل 

1400-1399 از 14 سال به 15 سال تغییر کرد.
به گزارش ســــازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقات رسمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در رده های پایه از سن 17 سال 
آغاز می شــــود و مســــابقاتی تحت عنوان زیر 14 ســــال در 
آســــیا وجود ندارد به همین دلیل برای نزدیکتر شدن رده 

مسابقات کشور به سن مســــابقاتی ای اف سی در فصل 
1400-1399 مســــابقات نونهاالن از 14 به 15 ســــال تغییر 

یافت.
همچنیــــن تیم هایی کــــه در مرحله نهایی از مســــابقات 
مناطق زیر 14 و 15 ســــال صعود کنند در مســــابقات آتی 

قهرمان 15 سال )نونهاالن( حضور خواهند داشت.

رابطه نادرست چای و قهوه با ورزش چه زمانی است؟
بــــودن  آور  ادرار  دلیــــل  بــــه  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
نوشــــیدنی های کافئیــــن دار ماننــــد قهــــوه و چــــای، چند 
ســــاعت قبل و بعد از ورزش نباید مصرف شــــوند چرا که 

باعث هدر رفت آب بدن خواهند شد.
نیاز روزانه به مایعات در زنان و مردان 2.7 لیتر اســــت که 
20 درصد آن از طریق سبزیجات و میوه ها تأمین می شود و 
 ، 80 درصد آن نیز باید از نوشــــیدن مایعاتی مانند آب، شیر

آب میوه و نوشیدنی های ورزشی تأمین شود.
بر اســــاس نیاز بدن ضروری است که در طول روز هشت 
تا 10 لیــــوان مایعــــات مصرف شــــود و در این بیــــن نباید 
استفاده از مایعات را به قبل، حین و بعد از ورزش محدود 
کرد. هــــر لیوان آب 240 میلی لیتر اســــت و قبــــل و بعد از 
ورزش، به ویژه در محیط گرم، بهتر اســــت که خود را وزن و 

میزان از دست رفتن آب را محاسبه کنید.
منتظر نباشــــید تا اول احســــاس تشــــنگی کنید، بعد آب 
بنوشــــید و در فواصل منظم و در طــــول فعالیت مایعات 
مصرف کنیــــد، همچنیــــن از نوشــــیدنی های کافئین دار 
ماننــــد قهوه و چــــای، چند ســــاعت قبل و بعــــد از ورزش 
اســــتفاده نکنید چرا که این نوشیدنی ها ادرار آور هستند 

و باعث از دست رفتن آب بدن می شوند.
می توان برای جلوگیری از کرامپ عضالنی، الکترولیت هایی 
ماننــــد ســــدیم بــــه میــــزان 0.5 تــــا 0.7 گــــرم در لیتــــر برای 

فعالیت های بیشتر از یک ساعت به نوشیدنی اضافه کرد.
همچنیــــن قبــــل از ورزش، 400 تــــا 600 میلــــی لیتــــر آب یا 
نوشــــیدنی ورزشــــی، در بازه زمانی 2 تا سه ســــاعت قبل از 
، 150 تــــا 350 میلی لیتر  ورزش بنوشــــید و حین ورزش نیز

مایعات هر 15 تا 20 دقیقه مصرف کنید، در عین حال باید 
توجه داشته باشید که سرعت مســــابقه، شرایط محیط و 

تحمل فرد روی نیاز آب حین ورزش اثر می گذارد.
پس از ورزش، برای اطمینان از هیدراســــیون مناســــب، 25 تا 
50 درصد بیشتر از وزن از دست رفته بدن، طی چهار تا شش 
ساعت مایعات بنوشید و به ازای هر نیم کیلوگرم وزن از دست 

رفته حین ورزش، 450 تا 650 میلی لیتر مایعات مصرف کنید.
به نقل از ایســــنا، بر اســــاس این مطلب که از ســــوی سارا 
مرادی، کارشناس ارشد تغذیه تهیه و از طریق فدراسیون 
پزشکی ورزشی در اختیار قرار گرفته است، اگر ورزشکار در 
دفعات مکرر روزانه تمرین می کند، 80 درصد آب مورد نیاز 
بدنش را از دست داده که باید قبل از شروع تمرین بعدی 

جایگزین شود.

راهکارهای شکست ضعف عضالنی کرونا
هگمتانه، گروه ورزش: ضعف عضالنی ناشــــی از ویروس 
فعالیت هــــای  از  اســــتفاده  بــــا  امــــا  دارد،  دالیلــــی  کرونــــا 
توانبخشی و تغییر در ســــبک زندگی می توان این ضعف 

عضالنی را بهبود بخشید.
ضعف عضالنی ناشــــی از ویروس کرونــــا دالیل متعددی 
دارد اما در مورد مهم ترین آن ها می توان به دراز کشــــیدن 
طوالنــــی مــــدت روی تخت بیمارســــتان یــــا در خانه، افت 
عملکــــرد ریه هــــا ناشــــی از التهــــاب و نیز تخریــــب بافت 

عضالت ناشی از ابتال به این ویروس اشاره کرد.
اســــتراحت طوالنــــی در رختخــــواب تقریبــــا روزانــــه یک تا 
1.5 درصــــد از قــــدرت عضالنی یک فرد ســــالم کم می کند 
و در بیــــن بیمــــاران این میزان بیشــــتر اســــت. همچنین 
وقتی ریه هــــا می توانند به طور مؤثر از هوا پر شــــوند، بقیه 
قسمت های بدن نیز از این اکسیژن گیری ناکافی متاثر و 
در نتیجه دچار ضعف می شوند و در عین حال آنزیم هایی 
در بیماری تخریب عضله وارد خون می شــــوند که در خون 

بیماران کرونایی هم وجود دارند.

مقابله با ضعف عضالنی  �
بر اســــاس آنچه از ســــوی فدراسیون پزشــــکی ورزشی به 
منظور مقابله با ضعف عضالنی ناشــــی از ابتال به ویروس 
کرونــــا در اختیار قــــرار گرفته اســــت، تغییراتی در ســــبک 
زندگی برای عملکرد ســــالم ریه ها امکان پذیر اســــت که 
شامل اجتناب از دود دست دوم، ترک سیگار در صورت 
سیگاری بودن، انجام ورزش های هوازی مانند پیاده روی 
و تمرینات تنفس عمیق مانند یوگا و مدیتیشن از جمله 

راه های مقابله با ضعف عضالنی است.
توانبخشی و فیزیوتراپی  �

انجام تمرینات قدرتی توصیه شده توسط فیزیوتراپیست 
و از ســــرگیری کارهــــای روزانه به صــــورت تدریجی از جمله 
روش های توانبخشــــی به منظور بهبود وضعیت ناشی از 

ضعف عضالنی ابتال به ویروس کرونا است.

احیای ورزش وزنه برداری در تویسرکان
اداره  همــــکاری  تفاهم نامــــه  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
ورزش و جوانان تویســــرکان و هیأت وزنه برداری استان 
خصوص  در  دوجانبــــه  همــــکاری  موضــــوع  بــــا  همدان 
احداث خانه وزنه برداری شهرســــتان تویسرکان منعقد 

شد.
شهرســــتان  جوانــــان  و  ورزش  اداره  سرپرســــت 
تویســــرکان گفــــت: ایــــن تفاهم نامه باهدف پیشــــبرد 
اهــــداف متعالــــی ورزش، توســــعه ورزش قهرمانــــی در 
کنــــار همگانــــی شــــدن ورزش در رشــــته وزنه برداری و 

این  در  ورزشــــی  نخبگان  ورش  پر و  اســــتعداد  کشــــف 
رشته در طول ســــال منعقد شد که امیدواریم گام های 
خوبی برای سالمت و تندرســــتی جامعه برداشته شود 
ون در این مسیر  وزافز ونق هرچه بیشــــتر و ر و شــــاهد ر

باشیم. حساس 
وی گفت: ایجاد یک فضای مناســــب، استاندارد و شاد 
برای ورزشــــکاران وزنه بردار از محورهای این تفاهم نامه 

است.
شایســــته،بابیان اینکــــه امیدواریــــم اجــــرای تفاهم نامه 

شــــروعی تازه برای ورزش وزنه برداری شهرستان باشد، 
افزود: بایــــد زمینه را برای فعالیت ورزشــــکاران رشــــته 

کنیم. فراهم  شهرستان  در  وزنه برداری 
آمده اســــت: اداره ورزش و جوانان  در متن تفاهم نامه 
متعهد می شــــود یــــک قطعــــه زمین به مســــاحت1000 
مترمربــــع طبــــق نقشــــه پیوســــت واقــــع در مجموعــــه 
ورزشــــی شــــهید بهرامــــی جنب خانــــه رزمــــی در اختیار 
خانه  احداث  جهت  همدان  اســــتان  وزنه برداری  هیأت 

دهد. قرار  وزنه برداری 

تجلیل فدراسیون همگانی کشور از هیأت همگانی همدان
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیس فدراســــیون ورزش های 
در  ورزش  »آوای  در  فعــــال  اســــتان های  از  همگانــــی 

همسایگی« تجلیل کرد.
نشســــت برخط تجلیل از اســــتان های مشــــارکت کننده 
در طــــرح »آوای ورزش در همســــایگی« با حضور افشــــین 
مالیی رئیس فدراســــیون و روســــای هیأت های اســــتانی 
همدان، گیالن، زنجان، سیستان و بلوچستان، مازندران، 

خوزستان، تهران و فارس برگزار شد.
در این نشست افشــــین مالیی با قدردانی از استان های 
مشــــارکت کننده، اجرای طرح آوای ورزش در همســــایگی 
را طرحــــی موفقیت آمیز ارزیابی کرد و گفت: خوشــــبختانه 
طــــرح آوای ورزش در همســــایگی از پیش بینی ها موفق تر 

عمل کرد که ایــــن موفقیت مرهون تالش اســــتان های 
مشارکت کننده، روسا، مربیان و دست اندرکارانی است 

که برای اجرای این طرح تالش کردند.
ود:  افــــز همگانــــی  زش هــــای  ور فدراســــیون  رئیــــس 
ویکــــرد بازاریابی اجتماعی برگزار شــــد و  ایــــن طرح با ر
مشــــارکت  اســــتان های  همه  در  طرح  اجرایی  فراینــــد 
زیابــــی قــــرار گرفت که  کننــــده در دو مرحلــــه مــــورد ار
رضایتمندی  درصد   80 شــــد  مشــــاهده  خوشــــبختانه 

دارد. وجود  طرح  از  مردمی 
مالیی با اشــــاره به ضرورت تداوم طرح اظهــــار کرد: مرحله 
پاییزه طرح به مدت دو ماه در سراسر کشور و با محوریت 

تمامی هیأت ها برگزار می شود.
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هگمتانــــه، گروه خبر همدان: شــــهرداری همــــدان تهیه و 
تدوین اولین برنامه راهبردی-عملیاتی مشــــارکتی شهر و 
شهرداری را در دســــتور کار خود قرار داده است. در همین 
راستا به منظور تحقق فرایند مشارکتی برنامه و شناسایی 
دقیق ویژگی هــــا، قابلیت ها و تنگناهای شــــهر همدان و 
تدوین محورهای چشــــم انداز شــــهر همــــدان از ایده ها و 
نظرات مدیران، خبرگان، نخبگان شــــهری و شــــهروندان 
بهره منــــد می گردد که بــــا مراجعه حضوری مشــــاور برنامه 
 ، به مجموعه مدیریت شــــهری در شــــورای اســــالمی شهر
شــــهرداری و سایر دســــتگاه های اجرایی همدان ایده ها و 
نظرات ایشان در قالب مصاحبه و گفت وگو کسب گردید. 
همچنین در راســــتای اطالع رسانی و آشنایی شهروندان با 
نظرات مســــؤوالن شــــهر متن گفت وگوی آنان به فراخور 
در روزنامــــه هگمتانه تحــــت عنوان »مشــــارکت در برنامه 
راهبردی- عملیاتی شــــهر و شــــهرداری همــــدان« به چاپ 
می رســــد. در ادامه متن گفت وگوی مجید شــــاکری مدیر 

بازرسی شهرداری همدان آورده شده است.
دربــــاره ویژگی هــــا و قابلیت هــــای منحصــــر به فرد  �

همدان توضیح بفرمایید.
*شــــاکری: در بعد اقتصادی؛ موقعیت جغرافیایی شــــهر 
همدان در منطقه غرب کشــــور یــــک موقعیت منحصر به 
فرد اســــت. این شــــهر قبال به عنوان شــــهر بارانداز بوده؛ 
یعنی شــــهری بوده که از آن خیلی از کاالها توزیع می شــــده 
اســــت. به مرور زمان وســــایل حمل و نقل جابجا شدند و 
این جابجایی اتفاق افتاده است. مثال شاید کرمانشاه هم 
این موضــــوع را مطرح کند. اما چون همیشــــه همدان یک 
حالت مرکزیتی با چند تا اســــتان با دو ســــاعت راه داشــــته 
اســــت )با کرمانشاه دو ســــاعت راه، به سمت سنندج دو 
ســــاعت راه، به اســــتان مرکزی دو ســــاعت راه، به اســــتان 
لرستان دو ساعت راه(، این مرکزیت همدان ویژگی خوبی 
به همدان داده اســــت که می تواند نقــــش مرکزیت را برای 
غرب کشــــور ایفا کند. نه تنها در حــــوزه مباحث اقتصادی، 
همــــدان می تواند یک مرکــــز خیلی خوب بــــرای نمایندگی 
شــــرکت هایی باشد که در این پنج، شــــش استان اقامت 
دارند. مثال به جای اینکه فرد هر روز به تهران )شرکت های 
خوب در تهران واقع شــــده اند( ســــفر کنــــد، می تواند یک 
پایلوت خیلی خوب برای غرب کشور باشد. از همه شهرها 
به همدان با دو ســــاعت راه می آیند. مضافا اینکه همدان 
می تواند یک مرکز فرودگاهی برای غرب کشور باشد. االن 
در هر شهری یک فرودگاه احداث کرده اند؛ همدان-مالیر 
دنبال فرودگاه است. خرم آباد یک فرودگاه دارد. کرمانشاه 
چــــون جمعیتش نســــبت به همدان بیشــــتر اســــت به 
همــــدان می چربــــد؛ اما اگر بیــــن همدان و کرمانشــــاه یک 
فرودگاه بود چند تا استان را می توانست با یک ساعت راه 
حمایت کند. همدان به دلیل موقعیت خوب می تواند به 
عنوان یک جاذبه اقتصادی خیلی خوب برای توسعه شهر 
همدان باشد. به اضافه اینکه همدان یک قطب اقتصادی 

کشاورزی خیلی خوبی است.
اگر به نقشــــه جغرافیایــــی ایران نــــگاه کنیم، ایــــران را به 9 
قسمت تقســــیم کنیم، در حد فاصل کرمانشاه و همدان 
)نقطه ای کــــه من خودم مکان یابی کردم( ُســــنُقر هم برای 
همدان و هم برای کرمانشاه جاده کفی دارد و از هیچ کدام 
گردنه اســــدآباد را نمی بینیم، اگر یــــک فرودگاهی آنجا بود 
می توانست به کرمانشاه و همدان و سنندج خدمات دهد 
و همه با طی یک ساعت مسیر به فرودگاه می رسیدند. ما 
می توانســــتیم با اصفهان رقابت کنیم و شاید شرایط مان 
از اصفهان هم بهتر می شــــد. اما همیشــــه تصمیم گیران 
سطوح باال به دالیل سیاسی اذعان کرده اند هر شهری یک 
فرودگاه داشته باشــــد. یا همین راه آهنی که بود، اگر صرفا 
یــــک راه آهن بود و یک مســــیری را طراحــــی می کردند، بین 
همدان و مالیر رد می شــــد و کرمانشــــاه و سنندج هر دو را 
پوشش می داد، چه توانایی برای ما ایجاد می کرد. حتما الزم 
نیست ایستگاه راه آهن به شــــهر همدان بچسبد. با نیم 
ســــاعت فاصله، با 45 دقیقه فاصله، چون راه آهن مســــیر 
عبوری اســــت، می شود در راه توسعه مورد توجه قرار گیرد. 
همدان در مسیر جاده ابریشــــم قرار گرفته و این خودش 
یک ظرفیت اســــت. همچنین اگر مطالعــــات اقتصادی را 
نگاه کنیــــد، بخش اعظمــــی از خریدهای اســــتان زنجان از 
همــــدان اتفاق می افتد )زنجان و قزوین هم دو ســــاعت با 
شــــهر همدان فاصله دارند(. هیچ استانی را پیدا نمی کنید 
که با شــــش استان دو ســــاعت فاصله داشــــته باشد و با 
تهران هم ســــه ســــاعت فاصله داشته باشــــد. موقعیت 
جغرافیایی همدان یک ظرفیتی را ایجاد می کند تا مرکزیت 
اقتصادی در ایران داشــــته باشــــیم. چون بیشترین بافت 
-پنج تا اســــتان  تراکم جمعیتی ایــــران هم در همین چهار
مستقر شده است. حاال شاید بگویید ممکن است هیچ 
قزوینی و هیچ زنجانی هیچ وقت به همدان مراجعه نکند، 
قبول دارم، اما استان های غرب کشور همچون کرمانشاه 
به همدان مراجعه می کنند. ایالم و ســــنندج هم می توانند 

در شعاع خدماتی همدان مورد توجه باشند.
در حوزه کشــــاورزی هم می تواند در حــــوزه صنایع تبدیلی 
فعالیــــت کرد. محصــــوالت متنوعی را می توان در اســــتان 
همدان تولید کرد. خوِد شهرِ همدان بالقوه دارای ظرفیت 
منطقه ای است. ما باید شــــهر را در گستره منطقه ببینیم 
و نمی توان شــــهر را فارغ از منطقه پیرامونی در نظر گرفت. 
در زاهدان و کرمان هم این ســــاخت و ســــاز 500 هزار نفره 
اســــت؛ اما موقعیتی کــــه در همدان اســــت، می توان برای 
صنایــــع تبدیلی کشــــاورزی هــــم کار کرد. البته چند ســــال 
خشک سالی روی بخش کشــــاورزی تأثیر منفی گذاشت؛ 
امــــا بارندگی های اخیر می تواند افق روشــــنی را برای بخش 
کشــــاورزی داشــــته باشــــد و ما صنایع تبدیلی را در استان 

راه اندازی کنیم.
همدان در بحث گردشگری هم ظرفیت خیلی خوبی دارد. 
همدان شاید زیبایی های اصفهان را ندارد؛ ولی تمام نقاط 
گردشــــگری که در اصفهان وجود دارد، در شهر همدان نیز 
متناظر با آن نقاط وجود دارد. شــــیراز حافظ و سعدی دارد، 
ما باباطاهر و بوعلی ســــینا را داریم. اصفهان نقاط برجسته 

تاریخی دارد و ما هگمتانه و گنجنامه را داریم.
موقعیــــت فضــــای ســــبز و طبیعــــی شــــهر همــــدان یک 
موقعیت منحصر به فرد است. چهار فصل بودن همدان 
یــــک ویژگی منحصــــر به فرد اســــت. اما شــــیراز و اصفهان 
این چهار فصل بودن را نــــدارد. همدان به تمام معنا چهار 

فصل اســــت. همین می تواند به عنوان یک امتیاز جاذب 
گردشگر باشد.

دره مرادبیک یک جاذبه بکر و فوق العاده است؛ اما شاید 
خیلی از همدانی هــــا هم تا به حال به آنجــــا نرفته اند. دلیل 
این امر آن اســــت که ما نتوانســــتیم این جاذبه را به خوبی 
معرفــــی کنیــــم. در حالی که محــــور گنجنامــــه از بکر بودن 
افتاده است. اما دره مرادبیک هنوز یک جاذبه گردشگری 
بکر به حســــاب می آید. همدان انواع و اقســــام جاذبه های 
گردشــــگری را دارد، شــــاید فقط در مقایســــه با استان های 
شمالی دریا ندارد. گردشگرانی که به شهر همدان مراجعه 

می کنند، همدان را با کشور سوئد مقایسه می کنند.
اکثر کســــانی که در همدان می خواهند کاالیی را خریداری 
کنند، این کاالهــــا را از تهــــران وارد می کننــــد. همدان یک 
ظرفیــــت خوبی دارد که خودش به عنــــوان مرکز توزیع کاال 
باشــــد. این در حالی اســــت که به دلیل نزدیکی همدان به 

تهران، تمام توزیع کاال از همدان اتفاق می افتد.
همدان در حوزه پزشــــکی می تواند یک قطب باشــــد. االن 
نقش درمانی را ایفــــا می کند؛ اما هنوز جــــای کار دارد. مثال 
همین بیمارســــتان قلبی که داریم غرب کشور را پوشش 

می دهد.
همدان می تواند به دلیل مرکزیت جغرافیایی در حوزه های 
دیگر هم نقش منطقه ای را ایفا کند )شــــامل دانشگاهی، 

پزشکی، توزیع کاال(.
در همدان به دلیل جمعیت بیکار زیاد، نیروی کار ارزان در 
دسترس است و این خودش می  تواند یک ظرفیت باشد 

که ما خودمان از آن استفاده کنیم.
در زمینه ابعــــاد اجتماعی و فرهنگــــی همدان چه  �

نظری دارید؟
*شــــاکری: بنا بر مطالعه ای که در سال 85 داشتم، استان 
همدان بیشــــترین مهاجرفرستی را به اســــتان قم داشته 
است. از لحاظ فرهنگی، یکدست بودن همدان می تواند 
ظرفیت باشــــد. زیاد جمعیت آن با اقدام دیگر اختالط پیدا 
نکرده است. بافت جمعیتی همدان منظم است. اخیرا از 
استان کرمانشاه و کردستان به همدان مهاجرت می کنند.
از همــــدان به عنوان مهاجرت پله ای اســــتفاده می شــــود. 
وقتی از بیرون بررســــی  می کنند، فکــــر می کنند موقعیت 
خوبــــی بــــرای زندگی اســــت، اما وقتــــی می آینــــد می بینند 
اقتصاد همدان جواب گو نیست و دوباره از شهر همدان 
مهاجرت می کنند. همدان عمال بــــه لحاظ فرهنگی بافت 

همگونی دارد و می تواند به مثابه مزیت باشد.
در بعــــد کالبدی و عمرانی همــــدان نیز توضیحاتی  �

بفرمایید.
*شــــاکری: به لحاظ عمرانی شهر همدان یک شهر منحصر 
به فرد اســــت. در محدوده شــــهری همدان دو-ســــه تپه 
اســــتقرار یافته اســــت. یکی از تپه های خــــوب همدان تپه 
مصلی اســــت؛ ما آمدیم کاربری ها را خــــراب کردیم. از لحاظ 
توپوگرافی کمتر شــــهری را در ایران پیدا می کنیم که وسط 
آن تپه ای وجود داشــــته باشــــد. می توان یک پارک شهری 
ایجــــاد کرد که تمــــام عناصر پنج گانــــه لینــــچ را دربرگیرد. در 
همدان تپه عباس آباد را داریم؛ اما نهایتا از یک طرف شــــهر 
را نگاه می کنیم )دید گســــترده به شــــهر همدان(. اما این 
ویژگی را بسیاری از شهرهای ایران همچون تبریز و سنندج 
دارا هستند. اما کجای ایران در وسطش یک تپه و موهبت 
الهــــی وجود دارد و تمام نقاط شــــهر را می تــــوان از باالی آن 
مشــــاهده کرد. می توان در تپه مصلی یک شــــهر در شب 
خیلی خوب ایجاد کرد. همچنین ما مســــجد جامع را داریم 
می توانیم یک محور ارتباطی برای آرامگاه بوعلی، یک محور 
ارتباطی برای آرامگاه باباطاهر باز کنیم. اگر در شــــهر به تپه 
مصلی برویم، می توانیم تمام نشــــانه های شهر را به راحتی 
مشاهده کنیم. شهرداری ساوه یک بام ساوه را از تپه خاکی 

احداث کرده است.
شــــیب بندی خیابان ها برای دفع آب های ســــطحی بسیار 
مناسب اســــت. توپوگرافی شهر همدان به گونه ای است 
که می توان کد ارتفاعی شــــهر را حفظ کــــرد. هر چند که ما با 
شهرســــازی آن را به هم زده ایم. دید به کوهستان الوند در 

منظر شهری زیبا مؤثر است.
نوع ســــاختمان های همدان را نمی توان گفت از مشــــهد 
متفاوت اســــت؛ یعنی مصالح ســــاختمانی که در همدان 
بــــه کار رفته در تمام شــــهرها یک جور اســــت. اگــــر راجع به 
نمای منحصر به فرد صحبت می کنیم، اگر چشــــم یک نفر 
را ببندیم و در شــــهر دیگری باز کنیم، چشــــمش را باز کرد 
بگوید اینجا زاهدان است. نمای شاخص و منحصر به فرد 

در شهر یزد به خوبی دیده می شود.
ساختار شعاعی شــــهر همدان یک ویژگی منحصر به فرد 
اســــت و از روی نقشــــه شــــهری می توان حدس زد که این 

شهر همدان است.
در مــــورد موضوعــــات نهــــادی و مدیریتی همدان  �

توضیح بدهید.
*شاکری: متأســــفانه منابع درآمدی شهر همدان ضعیف 
است. سیاســــت گذاری ما در حوزه مدیریت شهری صرفا 
به شــــهر همدان مربوط نمی شــــود. به مدیریت کشــــوری 
و قوانیــــن برمی گــــردد. قوانین خوبی بــــرای منابع درآمدی 
شــــهرداری ها دیده نشــــده اســــت. شــــهرداری ها به لحاظ 
درآمدی رها شــــده اند. اگر بخواهیم شــــهرداری ها به لحاظ 
درآمدی جان دوباره ای بگیرند، یک اصالح قوانین به لحاظ 
منابع درآمدی را نیاز داریم. قانون گذار تصریح کرده اســــت 
هر کسی که می خواهد در شهر هرگونه اقدام عمرانی انجام 
دهد بایستی از شهرداری مجوز بگیرد. اگر مجوز نگیرد باید 
به مــــاده 100 برود، بگذریم که قواعــــد اجرایی خوبی برایش 
ندیده است. از این منظر که برای متخلفان مرجعی تعیین 
شده اســــت خوب و قابل قبول است. ســــاختار شهری را 
برای دو موضوع مهم به شــــهرداری سپرده اند، یکی بحث 
. در تفکیک  تفکیک اســــت و یکی بحث ســــاخت و ســــاز
ما هیچ بحــــث بازدارنــــده ای نداریم )هر کــــس که بخواهد 
ملک خــــودش را تفکیک کند بایــــد به ماده 101 بــــرود، اگر 
نرود قانونگذار مرجعی برایش ندیده است(. این موضوع 
باعث ایجاد آشفتگی در شهر می شود. در همه شهرهای با 
سابقه 500 ساله اگر روند ساخت و ساز در 100 سال اخیر را 
ببینیم، به جز شهرک های برنامه ریزی شده، هیچ نظمی در 
ساخت وسازها دیده نمی شود. این بی نظمی از نبود مرجع 
برای تخلف از ماده 101 رخ داده اســــت. اگر قوانین تفکیک 
سازوکار بازدارندگی را به خوبی دیده بود، این مشکل ایجاد 

نمی شد. اکنون در کنار کوی شهید مدنی، حاشیه نشینی 
شکل گرفته است. روســــتای خضر روستایی با جمعیت 
حــــدود 5000 نفــــر اســــت، اما اکنــــون به یک ســــکونتگاه 
حاشــــیه ای با جمعیت 40 هزار نفر و تفکیــــک غیر قانونی 
تبدیــــل شــــده اســــت. اول تفکیک غیــــر مجــــاز و رعایت 
نکردن حد نصاب هــــا و بعد از آن ساخت و ســــاز غیر مجاز 
که آســــیب های اجتماعی را با خود به همراه می آورد. جالب 
این است که همیشه مردم از ما جلوتر بوده اند، یعنی مردم 
به آن ســــمت )حاشیه ها( رفته اند و بعد ما رفته ایم شهرک 
ســــاخته ایم. یعنی توســــعه شهر همدان خوشــــه ای بوده 
است. ما بایســــتی قوانینی داشته باشــــیم که بازدارندگی 
داشــــته باشــــد و مردم نتواننــــد از ایــــن خأل قانونــــی برای 

ساخت و ساز غیر مجاز استفاده کنند.
بزرگترین آســــیب دیگری که در حوزه درآمدزایی داریم این 
اســــت که ادارات با شــــهرداری ها هماهنگ نیســــتند. هر 
کس ساز خودش را می زند. در صورتی که مدیریت شهری 
باید به سمت مدیریت واحد شــــهری برود. یعنی هر کاری 
می خواهد در شــــهر انجام شود توسط شــــهردار به عنوان 
مدیر شــــهر تصمیم گیری نهایی شود. اما عمال فرماندهی 
شهر توسط شهرداری انجام نمی شود و یکی از آسیب های 
کالِن شــــهر هم همین اســــت. مثال اداره ثبت اسناد برای 
ملکی که ســــند دارد دوباره ســــند صادر می کند. بنابراین 
درآمدزایی شهرداری دچار مشــــکل می شود و عمال منبع 
درآمدی خوبی هم برای شــــهرداری تعریف نشــــده است و 
درآمد شــــهرداری ها صرفا به ساخت و ســــاز متکی است. 
ماده 55 قانون شهرداری ها شرح وظایفی برای شهرداری ها 
تعریف کرده اســــت و شــــهرداری بایســــتی این وظایف را از 
درآمدهای حاصل شــــده از ســــاخت و ســــاز در شهر انجام 
دهد. ســــاخت و ســــازی هم که تابع ضوابط تراکمی نباشد 
)صدور مجوز برای ساختمان های بلندمرتبه(، درآمد قابل 

توجهی را عاید شهرداری نخواهد کرد.
بین بافت شــــهرک ها زمین های خالی زیــــادی وجود دارد 
کــــه می تواند به پشــــتوانه قوانینی که دســــِت شــــهرداری 
را باز می گــــذارد، تفکیک هــــای منظمی را انجــــام داد تا هم 
شهرسازی خوبی داشته باشــــیم و هم هزینه کمتری برای 
شهرداری داشته باشــــد. زمین های )کشاورزی( واقع بین 
بافت شهرک ها و شــــهر ظرفیت قابل توجهی به حساب 

می آید.
به لحاظ منابع انسانی، اکنون شــــهرداری وضعیت خوبی 
دارد. شــــهرداری در دو تا ســــه ســــال اخیر حدود 200 تا 300 
نفــــر تحصیل کــــرده و متخصص اســــتخدام کرده اســــت. 
مشکلی که ما در شــــهرداری داریم عدم ثبات در مدیریت 
ارشد مجموعه است. دخالت شورا باعث می شود ارتقای 
نیروها به درستی انجام نشود. حالت مارپله ای است، یک 
نفر امروز مدیر ساده است، فردا به مدیر مجموعه تبدیل 
می شود. نیروی انسانی جدیدی که همدان دارد، می تواند 
برگ برنده خوبی در پنج تا شش سال آینده برای شهرداری 
باشد، به شرط اینکه نهادهای سیاست گذار برای چینش 
نیروهــــا زیاد مدیر ما را تحت فشــــار قرار ندهنــــد و مدیر ما 

خودش هم اراده داشته باشد.
 درمورد تنگناها و محدودیت های شــــهر همدان  �

چه نظری دارید؟
از  همــــدان  مشــــکالت  اقتصــــادی؛  بعــــد  در  *شــــاکری: 
سیاســــت گذاری های کلــــی ناشــــی شــــده اســــت. اکنون 
شــــهروند اســــتان کردســــتان از بزرگــــراه تهران-همــــدان 
بهره بــــرداری می کند، اگر این راه، 15 ســــال پیش کشــــیده 
می شد، مورچه خورتی که بین اصفهان و اراک شکل گرفته 
است، شاید در همدان شکل می گرفت. یکی از دالیلی که 
همدان عقب مانده است، همین مسائل ارتباطی است. 
بخشی از آن به دیدگاه های مدیریتی استان ما بازمی گردد. 
اگر غرب کشــــور راه آهن داشــــت، شــــاید عامل توســــعه 
بیشتری داشت. شــــمال اســــتان همدان ارتباط خوبی با 
مرکز دارد؛ این در حالی اســــت که جنوب اســــتان همدان 
ارتبــــاط خوبی با مرکز کشــــور نــــدارد. ایــــن موضوع نقش 
عمده ای در عدم توسعه اســــتان داشته است. دیر آمدن 
امکانات ارتباطی به همدان موجب شده است تا همدان 
از سایر اســــتان های توســــعه یافته عقب بماند. اگر ما راه 
دسترسی خوبی داشــــتیم از فامنین که خارج می شویم و 
به َتَجَرک می رویم تا تهران همه زمین ها، خالی اســــت. برای 
تهرانی به صرفه بود که کارخانه اش اینجا باشــــد که نیروی 
کار ارزان دارد یــــا مورچه خورتی که 3.5 تا 4 ســــاعت فاصله 
دارد. پس همدان جاذب تر بــــود. االن هم قطار از همدان 
، اما نظر شــــخصی من این اســــت که  می رود و هم از مالیر
بهتر بود قطار از بین همدان و مالیر عبور می کرد. بنابراین 
رقابت های سیاســــی بین مدیران شهرها به جای اینکه به 
توســــعه یافتگی بینجامد، باعث عقب ماندگی شهر شده 
است. یعنی هم افزایی نشــــده است. االن نگاه کنید تبریز 
در عرض چند ســــال بزرگراه خود را احداث کرد و همدان در 
عرض چند ســــال. چون فقط همدانی ها پیگیر بودند، اگر 
)نمایندگان مجلس( کرمانشــــاه و ســــنندج هم به عنوان 
مطالبه غرب کشور پیگیر بودند، خیلی زودتر از اینها نتیجه 
حاصل می شــــد. اگر فرودگاهی بین کرمانشــــاه و همدان 
داشــــتیم ســــنندج هم به دلیل نزدیکی اضافه می شــــد و 
یک جمعیت ســــه میلیون نفری داشــــتیم که می شــــد هر 
روز یک پرواز به شــــیراز را ترتیب داد. کنار این فرودگاه هم 
یک قطــــب تجاری و صنعتی شــــکل می گرفت و جمعیتی 
ساکن می شــــد و این خودش به یک عامل توسعه ایجاد 
می شــــد. متأســــفانه عدم هماهنگی میان مسؤولین زیاد 

اســــت. مضافا اینکه مدیریت های غیر تخصصی هم زیاد 
اســــت. به چه دلیل در انتخابات شــــورای شهر با این همه 
پیچیدگی هر کسی می تواند شرکت کند، در حالی که امری 
تخصصی است. بایستی برای شرکت در انتخابات شوراها 
یک ِســــری شروط و پیش شــــرط ها را قرار دهند و هر کسی 
نتواند در انتخابات شرکت کند، چون تا بخواهد یاد بگیرد، 
عمر چهار ســــاله اش تمام می شــــود و یک سری آسیب ها 
را به شــــهر وارد می کند. در طرح تفصیلی ما مصوب شــــده 
که فالن خیابان 30 متری شــــود و یک نفــــر دیگر می آید و 
می گویــــد اینجا درخت اســــت و این خیابــــان نباید اجرایی 
شــــود. و این موضوع آسیب زاست. شــــهرداری بیست تا 
بیســــت و پنج سال اســــت در حال تملک ساختمان های 
مورد نیاز اســــت، آنگاه یک نفر می توانــــد کل موضوع را به 
چالش بکشــــد، چون به موضوع تســــلط کافی نــــدارد. به 
ظن خودش هم دارد کار خوبــــی انجام می دهد و می گوید 

درختان را حفظ کرده است.
در بعد طبیعی و محیط زیستی؛ کوی شهید مدنی چون در 
پهنه کم شــــیب و َپست واقع شده است، هنگام بارندگی 
مشــــکالتی برای شــــهر ایجــــاد می کند. ما هم مشــــکالت 
را تشــــدید می کنیم. یک ســــری ایســــتگاه های اتوبوس و 
آالینده هــــا را در همین منطقــــه داریم. در برخــــی مواقع در 
فصل زمســــتان بــــه دلیل پدیــــده وارونگی هوا، در شــــهر 
آلودگــــی داریم. اما به طور کلی همدان با مشــــکالت جدید 
محیط زیســــتی مواجه نیســــت که عمدتا از عدم اســــتقرار 
کارخانجات آالینده در شــــهر همدان و پیرامون آن ناشــــی 

می شود.
وجــــه تمایز شــــهر همــــدان بــــا شــــهرهای اطراف  �

چیست؟
. *شاکری: طبیعت خاص و زیبای شهر همدان؛ شهر سبز

اصلی ترین دغدغه شهری همدان کدام است؟ �
*شــــاکری: 10 ســــال من در ســــازمان فناوری مســــؤولیت 
داشــــتم و نظرســــنجی کردم حدود 30 درصد از مردم شهر 
همــــدان در مــــورد آســــفالت شــــهر همدان درخواســــت 
داشــــته اند. دلیل این امر آن است که همدان یک نوسان 
دمایــــی فوق العاده باالیی دارد و تفاوت دمای شــــب و روز 
خیلی باالست. در شــــهر همدان به دالیل جوابگو نبودن 
تاسیسات شــــهری، جوابگو نبودن عبور و مرورها، کمبود 
زمان، انجام ترددها نتوانســــته ایم آســــفالت اســــتاندارد را 
ایجاد کنیــــم. در نتیجه این اختالف دما موجب می شــــود 
تا آسفالت خیابان ها زود خراب شــــود. ما محاسبه کردیم 
که اگــــر کل بودجــــه شــــهرداری را به آســــفالت اختصاص 
دهیم حدود 7 ســــال طول می کشــــد تا کل شــــهر دوباره 
آسفالت استاندارد شــــود. مگر اینکه تکنیک های خاصی 
داشــــته باشــــیم. مثــــال دور آرامــــگاه را یکی از شــــهرداران 
همدان، زیرســــازی درخور و اســــتاندارد ایجاد کرد. در شهر 
همدان ماننــــد برخی از شــــهرها حاشیه نشــــینی پیچیده 
نداریم، حاشیه شهرها بیشتر روســــتاهایی بوده اند که به 
شــــهر الحاق شــــده اند و به همین دلیل نمی توان بدان ها 
عنــــوان حاشیه نشــــینی را اطالق کرد. هســــته روســــتایی 
دارنــــد و مردمی که توان اقتصادی باالیی نداشــــتند و آنجا 
ارزان قیمــــت بوده اســــت، در آنجــــا ســــکنی گزیده اند. در 
ســــکونتگاه های مذکــــور بحث هــــای ایمنی و بهداشــــتی 
مطرح می شود، اما مشکل آسفالت را به لحاظ درخواست 

)نظرسنجی( شهروندان نداشتیم.
موانع و چالش های اصلی پیش روی توسعه شهر  �

همدان کدام است؟
*شــــاکری: متأســــفانه اختالفات میان گروه های سیاسی 
در همدان باالســــت. هم سیاســــی و هم قبول نداشــــتن 
یکدیگر در همدان. خوِد همدانی ها شهرستانی ها را قبول 
ندارند، شهرستانی ها را هم یک بخش از همدانی ها قبول 
ندارنــــد. قبول نداشــــتن یکدیگر در همدان باعث شــــده 
تــــا خیلی از کارهــــای ما زمیــــن بماند. این شــــهر به معنای 
واقعــــی بزرگ )گــــروه مرجع( نــــدارد. در همــــدان همگرایی 
خوبــــی نداریم. در زنجــــان همگرایی خوبی در روز تاســــوعا 
دیده می شــــود و این خودش یک عامل پیشرفت است 
و در چند ســــال اخیــــر جهش خوبــــی در شــــهر زنجان رخ 
داده اســــت. آقای عیسایی پیری اســــتاد دانشگاه زنجان 
مسائل مذهبی را یک شاخص به حساب می آورد. همدان 
هم می تواند این ظرفیت را داشــــته باشد، چرا ندارد؟ چون 
همدان هر کس بلندگوی خودش را برمی دارد و روز ســــوم 
محــــرم از خانه در می آیــــد بیرون. این فرهنــــگ همدانی ها 
)عدم همگرایی( ناشی از این است که هر کس می خواهد 
خودی نشان دهد. در شهر زنجان این طور نیست. همان 
آدم هــــای همگــــرا می تواننــــد در موضوعــــات دیگری هم 
برای شــــهر زنجان این همگرایی را ایجاد کنند. چندین بار 
امام جمعه قبلی می گفت که روز ســــوم محرم تشــــکیالت 
عــــزاداری را کنار بگذاریم و یــــک بار همه با هــــم بگوییم یا 
حسین)ع(. این اتفاق رخ نداد. این موضوع عدم همگرایی 
در هیأت های حســــینی را می تــــوان به ســــایر حوزه ها هم 
تســــری داد. مثال دربــــاره موقعیت ایســــتگاه راه آهن یک 
عده می گوینــــد بیاید اینجا و یک عده می گویند برود آنجا و 
موضوع را به متخصصین امر نمی سپارند. ایستگاه راه آهن 
نباید در شهر باشد و باید حداقل 10 کیلومتر از شهر فاصله 
داشــــته باشــــد و خودش می تواند عامل توســــعه باشد و 
برای شهر فرصت های شغلی ایجاد کند. مدیریت شهری 
همدان بیشــــتر سیاسی اســــت تا کارشناسی و تخصصی. 
یکی از دالیل عقب ماندگی شــــهر همدان عدم همگرایی 
در این شــــهر اســــت. اگر در همدان همگرایی ایجاد شود 

عالوه بر اینکه عامل توسعه همدان خواهد بود به توسعه 
ایــــران کمک می کند، چراکه مشــــکالت بیکاری همدان به 
تهران و قم پاس داده نمی شود. مشکالتی که در کالنشهر 
تهران به چشم می خورد ناشی از عدم توجه به سایر شهرها 

همچون همدان بوده است.
تصویر مطلوب و آرمانی از آینده شهر همدان کدام  �

است؟
؛ شهر سبز ایران )با توجه به  *شاکری: مرکزیت غرب کشور
ظرفیت های طبیعی(؛ قطب گردشــــگری کشور )جزو یکی 
از پنج شــــش شهر اول گزینه گردشگری(؛ همدان کوچک 

زیباست.
همدان برای زندگی جای خوبی اســــت. دلیل اینکه ملک 
در همدان گران است، نزدیکی به تهران و موقعیت خاص 
جغرافیایی و طبیعی شــــهر است. فرد با خود فکر می کند، 
می خواهیــــم هزینه گزاف صــــرف کنیــــم و در تهران ملک 
بخریم و با مشکالت تهران دست به گریبان باشیم، پس 
در همدان ملک می خریم، یعنی ملک همدانی ها را کسانی 
که در تهران هستند گران می کنند و این مزیت اقتصادی 
می توانســــت در حوزه دیگری مدیریت شود. اگر در بحث 
مرکزیت همدان در حــــوزه مدیریت توزیع فکر کنیم خیلی 
می توانــــد اثرگذار باشــــد و درآمــــد پایداری هم برای شــــهر 
می شــــود. وقتی شرکت ها زیاد باشــــند، درآمد همدان هم 
زیاد می شــــود. خودش عامل اشتغال است و شغل های 

جانبی هم ایجاد خواهد شد.
نقش مــــردم، مدیــــران و نخبــــگان در اداره شــــهر  �

چیست؟
*شــــاکری: نقش مردم بیشتر از نخبگان شهری است چرا 
که مردم نباید در انتخابات به آدم های سیاســــی رای دهند، 
بلکه باید به آدم های باتجربــــه و متعهد رای دهند. مادامی 
که ما سیاســــی رای می دهیم شــــهرمان به همین مســــیر 
موجود می رود. مدیریت شــــهری یک کار اجرایی اســــت و 
باید از امور سیاسی جدا شود. نگاه سیاسی باعث می شود 
به جای آدم های تخصصی، آدم های حزبی روی کار بیایند که 
تجربه و تخصص الزم را ندارند. اثرگذاری که یک عضو شورا 
دارد از 10 تا عضو دانشــــگاه بیشتر است. نقش یک عضو 
شورا از مصوبه شــــورای عالی شهرســــازی و معماری ایران 
برتر بوده است. این نقش از سمت مردم به اعضای شورا 
تفویض شده است. آن وقت ما می گوییم مردم در جامعه 
ما قدرت ندارند. مردم قدرت دارند اما از این قدرت درست 
و بجا استفاده نمی شــــود. در حوزه فرهنگی ما نتوانستیم 
فرهنگ ســــازی خوبی را انجــــام دهیم. اصوال در کشــــور ما 
آدم های خیلی تخصصی وارد احزاب نمی شــــوند، آدم های 
سیاســــی وارد احــــزاب می شــــوند، آدمی که بــــرای خودش 
هویت و شــــخصیت دارد، نمی آید خــــودش را به یک برند 
وارد کند و با یک برچســــبی بیایــــد. زمانی که جامعه هنگام 
رای دادن به فهرســــت نگاه می کند، مدیریت شهری اش 
تحت تأثیر قــــرار می گیرد. مــــن به حزب اعتقــــادی ندارم و 
می خواهم افــــراد متخصص در موقعیت هــــای مرتبط قرار 
گیرند. وقتــــی حزبی انتخاب می کنیم، خود به خود اســــتاد 
دانشگاه و نخبگان را از مســــیر انتخاب خارج می کنیم. اگر 
حزبــــی بخواهیم کار کنیم بایســــتی ســــازوکار عضویت در 
احزاب اصالح شود. یعنی افراد خاصی این امکان را داشته 
باشند که در یک حزب عضو شوند. یعنی اگر از قبل حزبی 
بود که آدم های متخصص و باتجربه را معرفی می کرد، خیلی 
خوب بود. ایــــن را هم نداریم. بنابرایــــن در حوزه انتخابات 
گاهــــی مردم بــــاال برود. مضافــــا اینکه مــــردم هنوز از  باید آ
مجموعه شــــهرداری شــــناخت کافی ندارنــــد. یعنی مردم 
نمی دانند پول از خودشان گرفته می شود و برای خودشان 
هزینه می شود. شاید یک دلیل آن فرهنگ سازی ضعیف 
مجموعه شــــهرداری باشــــد. مثــــال ما مجموعــــه فرهنگی 
احداث کرده ایــــم، در کنار امور اجتماعــــی، فرهنگی، دینی، 
بخش عمده ای از فعالیت هایش روشنگری این موضوع 
باید باشــــد )کســــب و کار شــــهرداری، نحوه کسب درآمد، 
نحوه صــــرف هزینه ها(. پیچیدگی که در مدیریت شــــهری 
حاکم اســــت در هیچ حوزه مدیریت دیگری وجود ندارد )از 
حیــــات تا ممات فرد را دربرمی گیرد، یعنی از زمانی که متولد 
می شــــود تا زمانی که می میرد با شهرداری ســــروکار دارد(. 
شهر یک مقوله چند بعدی است و الزم است تا همه ابعاد 

آن مورد توجه قرار گیرد.
ســــنگفرش های میدان امــــام)ره( هارمونــــی و هماهنگی 
نــــدارد و حس تعلق خاطر ایجاد نمی کنــــد. عالوه بر این در 
فصل گرما، ســــنگ ها داغ می شــــوند و مطلوبیت محیطی 
را کاهش می دهند. صرفا عمرانی نگاه کردیم و خواســــتیم 

کفپوش بزنیم و از سایر ابعاد غافل شده ایم.
بر اســــاس منابع خارجــــی در بحث پیاده راه ســــازی هر 600 
متر الزم اســــت تا یک سرویس بهداشــــتی احداث شود. 
این مســــائل از نگاه تک بعدی به مســــائل شهری ناشی 

می شود.
نکته ای که می تواند همدان را به نشــــان و شاخص تبدیل 
کند، موقعیت جغرافیایی شــــهر همدان است. اگر در کل 
کشــــور 9 فرودگاه احداث کنیــــم و ســــایر فرودگاه ها را به 
تدریج تعطیل کنیم )یا صرفا برای مواقع اضطراری استفاده 
کنیم( رونق زیادی در منطقه غرب کشور ایجاد خواهد شد. 
چون ظرف جمعیتی خوب و آدم های خوش فکر داریم. اگر 
بازاری که در بانه ایجاد شده است در همدان شکل بگیرد 
به دلیل فاصله کم همدان از شهرها و استان های همجوار 
همه به شهر همدان مراجعه می کنند و هر چقدر امکانات 
حمل و نقل بیشتر باشد، توسعه شهر اتفاق افتاده است.

مدیر بازرسی شهرداری همدان:

جلوگیری از ساخت وسازهای 
غیرمجاز خأل قانونی دارد

نوشت افزار  بسته   110 توزیع 
دانش آموزان  بین 

همدان کم بضاعت 

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان:   به همــــت اهالی 
بین  نوشت افزار  بســــته   110 همدان  استان  رسانه 

شد. توزیع  کم بضاعت  دانش آموزان 
گزارش هگمتانه، صبــــح دیروز به همت هیأت  به 
زینبیــــون )فعاالن رســــانه ای اســــتان همدان( 110 
بســــته نوشــــت افزار در طرح پویش "مهر و ماه" و 
دانش آموزان  بین  مؤمنانه  کمک های  راستای  در 
کم بضاعت مقطع ابتدایی و متوســــطه توزیع شد.

این بســــته ها شــــامل کیــــف کوله ای، چهــــار جلد 
5 قــــراص خودکار  یــــک جلد دفتر نقاشــــی،   ، دفتر
4 عدد مداد در دو رنگ، جامدادی،  در ســــه رنگ، 
بســــته  آب،  قمقمه  خط کــــش،  تــــراش،  پاک کــــن، 
کننده،  ضدعفونی  ماده  بهداشتی)ماســــک،  مواد 
دســــتکش(، دفترچــــه یادداشــــت، جورچین و.... 

بود.
در ایــــن پویش بنیاد خیریه جابریان و مرکز جراحی 
، شرکت  محدود شــــفا، شرکت ســــیاحتی علیصدر
توزیع برق اســــتان همدان، شرکت آب و فاضالب 
استان همدان، فروشــــگاه کیف آرامیس، شرکت 
طراحان باســــتان، خانه مطبوعات استان همدان 
نیک اندیش  خیــــران  دیگــــر  و  رســــانه ای  خیران  و 

داشتند. مشارکت 
گفتنی اســــت، هیأت زینبیون متشکل از فعاالن 
رســــانه های استان بوده که در طول سال عالوه بر 
فعالیت های مذهبی، بــــه فعالیت های فرهنگی و 

دارد. ویژه ای  توجه  نیز  خیریه  امور 
از جملــــه برنامه هــــای این هیأت در ســــال جاری 
شــــب  وضه  ر و  ســــخنرانی  مجلــــس  به  می تــــوان 
سوم شــــهادت امام حســــین)ع( و ذکر مصیبت 
حضــــرت زینــــب)س(، پرچم گردانــــی حــــرم امــــام 
رضــــا)ع( در دفاتــــر رســــانه ها، توزیــــع ســــبدهای 
در  کم بضاعت  خانواده هــــای  بیــــن  کاال  حمایتــــی 
رایگان  نان  توزیع  وز و ماه رمضــــان،  دو نوبت نور
نوبــــت  دو  در  اســــتان  کم برخــــوردار  مناطــــق  در 
تأمین  بــــه  کمک  رمضــــان،  و  شــــعبان  مــــاه  نیمه 
کم بضاعت،  خانواده هــــای  مســــکن  اجاره  هزینه 
آب رســــانی  برای  آب«  »نذر  پویش  در  مشــــارکت 
وم سیســــتان و بلوچســــتان، طرح  به مناطق محر
بــــه مناســــبت شــــهادت امــــام جعفر   " "نــــذر خبر
ســــتاد  برنامه هــــای  اطالع رســــانی  صــــادق)ع(، 

کرد. اشاره  و...  غدیر  مردمی 

هوای پایدار 
تا پایان تابستان

اداره کل  هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــــناس 
نقاط  بیشــــتر  هوای  گفــــت:  همدان  هواشناســــی 
پایانی تابســــتان، پایدار  این اســــتان، در روزهــــای 
پیش بینــــی می شــــود و تا پایــــان هفتــــه تغییرات 

نداریم. محسوسی  دمایی 
به گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شکیب 
روز یکشــــنبه افــــزود: بر اســــاس بررســــی داده ها 
و نقشــــه های پیش یابــــی هواشناســــی، آســــمان 
بیشتر نقاط اســــتان در 24 ساعت آینده، صاف تا 
قسمتی ابری، در ســــاعت های بعد ازظهر افزایش 

می شود. پیش بینی  باد  مالیم  وزش  و  ابر 
وی اظهــــار کــــرد: در هفته گذشــــته میــــزان کمینه 
دمای بیشــــتر نقاط اســــتان بین یک تا ســــه درجه 
ســــانتی گــــراد کاهش یافــــت، که موجــــب خنکی 

است. شده  شبانه  هوای  دمای 
24 ســــاعت گذشته  باقری شــــکیب بیان کرد: در 
اســــدآباد بــــا 32 درجــــه ســــانتی گراد بــــاالی صفــــر 
 ، بیشــــترین و بهار با 9 درجه سانتی گراد باالی صفر

داشته اند. را  استان  دمای  خنک ترین 
کارشــــناس اداره کل هواشناســــی همــــدان اظهار 
کرد: دمای بیشــــینه هوای همدان در 24 ســــاعت 
گذشــــته 30 درجه ســــانتی گراد باالی صفر و دمای 
10 درجه ســــانتی گراد باالی صفر  کمینه این شــــهر 

است. رسیده  ثبت  به 

خبــــــر



تبریک و تهنیت

روابط عمومی شهرداری منطقه سه همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس
سید مسعود عسگریان 

ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای 
اکبر کاووسی امید

نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای 
حسین قراباغی

منشی اول محترم شورای اسالمی شهر همدان

سرکار خانم
نرگس نوراله زاده

منشی دوم محترم شورای اسالمی شهر همدان

بر خود الزم می دانیم؛ انتصاب شما عزیزان را تبریک عرض نماییم. اطمینان داریم در سایه تأییدات الهی
در این عرصه خطیر و خدمت به شهرمان موفق و سربلند خواهید بود.

جناب آقای 
اکبر کاووسی امید

نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای مهندس
سید مسعود عسگریان 

ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان

سرکار خانم
نرگس نوراله زاده

منشی دوم محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای 
حسین قراباغی

منشی اول محترم شورای اسالمی شهر همدان

روابط عمومی شهرداری منطقه چهار  همدان

انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه 
به شهر و دیارمان است را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی شهرداری منطقه دو همدان

جناب آقای 
اکبر کاووسی امید

نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای مهندس
سید مسعود عسگریان 

ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان

سرکار خانم
نرگس نوراله زاده

منشی دوم محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای 
حسین قراباغی

منشی اول محترم شورای اسالمی شهر همدان

تبریک و تهنیت

انتصاب شما عزیزان را تبریک عرض نموده، باور قلبی داریم که در سایه دلسوزی و مدیریت توانمند شما، 
شاهد پیشرفت بیش از پیش شهرمان خواهیم بود.

روابط عمومی شهرداری منطقه يك همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای 
اکبر کاووسی امید

نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای مهندس
سید مسعود عسگریان 

ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای 
حسین قراباغی

منشی اول محترم شورای اسالمی شهر همدان

سرکار خانم
نرگس نوراله زاده

منشی دوم محترم شورای اسالمی شهر همدان

انتصاب شایسته شما عزیزان را تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی 
سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی شهرمان مسألت داریم. 
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز
انتصاب مدیرکل آموزش و پرورش استان به عنوان عضو هیأت مدیره مرکز تخصصی تربیت اسالمی کودک و نوجوان 

از طرف نماینده ولی فقیه در استان همدان جایزه قلم هگمتانه
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: فراخــــوان اولین دوره 
انتخــــاب کتاب ســــال همدان منتشــــر شــــد. این 
برنامــــه با عنــــوان »جایــــزه قلــــم هگمتانــــه« برگزار 

می شود.
اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی استان همدان 
با مشــــارکت مؤسســــه خانه کتاب و ادبیات ایران، 
بــــه منظــــور تجلیل از خادمــــان فرهنــــگ مکتوب، 
نخســــتین دوره انتخــــاب کتــــاب ســــال اســــتان را 
همزمان با هفته کتاب جمهوری اســــالمی ایران در 

آبان ماه برگزار می کند.
همــــه مولفان، مترجمــــان و ناشــــران می توانند آثار 
خــــود را حضــــوری به دبیرخانــــه جایزه کتاب ســــال 
اســــتان همدان تحویــــل داده و یا از طریق پســــت 

کتاب هایشان را ارسال کنند.
تجلیــــل و ارج نهادن به خادمــــان فرهنگ مکتوب 
اســــتان، فراهم کردن زمینه مناســــب برای توسعه 
و ترویــــج فرهنگ کتــــاب و کتابخوانی و تالش برای 
ارتقاء ســــطح کمی و کیفی آثار منتشره در استان از 

اهداف برگزاری این برنامه است.
همه آثار چــــاپ اول که در فاصله زمانی ســــال های 
1397 و 1398 منتشر شده باشند و موضوع آن در 
رابطه با اســــتان همدان بوده و توسط ناشر استانی 
ایــــن برنامه  به چاپ رســــیده باشــــد، می توانند در 

کنند. شرکت 
طبق ایــــن فراخوان آثــــار مولفــــان و پدیدآورندگان 
 با موضوع همدان شناســــی قابل 

ً
غیر بومــــی صرفا

پذیرش اســــت. بخــــش ویژه انتخاب کتاب ســــال 
ســــالگرد  چهلمین  به  مربوط  موضوعــــات  همدان 
دفاع مقدس است و تنها شامل کتاب های کمک 
کتاب هــــای خارجی  از  کپی برداری شــــده  درســــی و 

نیست.
مجموعــــه مقاالت و یا ســــخنرانی ها کــــه به صورت 
کتاب چاپ شــــده اند در صورتی کــــه دارای وحدت 
موضوعی باشــــند می توانند در این دوره شــــرکت 
کنند. عالوه بر این شاعران و نویسندگان همدانی 
هــــم می تواننــــد آثــــار شــــعر و داســــتان خــــود را به 

کنند. دبیرخانه ارسال 
عالقمندان تا 15 مهرماه فرصت دارند دو نســــخه از 
کتاب چاپ شده خود را به همراه فرم ثبت نام و فرم 

اعالم وصول کتاب به دبیرخانه ارسال کنند.

فراخوان

زمان حدودی را نمی پذیرفت
می گفت دقیق بگویید کی؟

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده است: از آسمان آبی به اندازه 
معیــــن نازل کردیــــم و آن را در زمین )در جایگاه مخصوص با نظم( ســــاکن 

کردیم و ما بر از بین بردن آن کاماًل قادریم.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: وقت های تو، اجزای عمر توست 
بنابراین بکوش که وقتی از تو جز در جایی که موجب نجاتت می شود تلف 

نگردد.
حکایت: عالمه کرباسچیان که بنیان گذار مدرسه علوی بود بسیار منظم 
و دقیق بود برای انجام هر کار روز و ســــاعتی قائل شــــده بــــود و در این باره 
از دیگــــران هم چنین انتظار داشــــت کــــه وقتش را تلف نکنند، اگر کســــی 
می گفت حدود فالن روز یا فالن ساعت، نمی پذیرفت می فرمود دقیق بکو 
کی؟ حتی اگر دیرتر می گویی اشکال ندارد ولی دقیق بگو، مثاًل سه روز قبل 
از چهارشــــنبه پایان ســــال والدین و بچه ها را جمع می کرد و با توصیه هایی 
مستدل دانش آموزان را از ترقه زدن بازمی داشت و از والدین می خواست 

که از قبل تا آن روز همکاری کرده و هم جهت باشند.
خوش به حال آن که باشد در حیات
هم دقیــــــــــق و هم منـــظم، پا رکاب

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ِبخ ِگلو
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شهر و دیاری شیرینی و جذابیت های خاص 
خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ســــت که بسیار 
دلنشین و دوست داشتنی ست. لهجه مردم همدان میراث گرانبهائی است 
که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربرد واژه های کهن در این 
لهجه بیانگر این موضوع اســــت. از ویژگی های دستوری گویش همدانی یکی 
همان ابتدا به کسر کردن، به هنگام تلفظ واژه هاست. دیگری در حالت اضافٔه 
اســــم ها به ضمایر متصل در مورد دوم و ســــوم شخص حرف آخر اسم مکسور 
می شود، و در مورد اول شــــخص حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع 
بســــتن واژه ای با ها، اگر حرف یکــــی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به 
کســــره می شــــود و بســــیاری ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه 

شیرین همدانیست.
در این بخش برخــــی اصطالحات همدانی که ممکن اســــت گاه به فراموشــــی 

سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.

َبشن: صورت، چهره
َبشنه کوه: سینه کش کوه

ِبخ ِگلو: گردن بند
ِبیداق: پرچم

ِپته: گوشه
َپشام: ورم

همه دان

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظه که این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کــــدام خمپاره وآمــــاج کدام گلوله برایم نوشــــتی حــــرف هایت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشــــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، 
از جوانه هــــای روییــــده در خاک هــــای تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز 
منم کــــه می خوانمــــش، منم که صدای تــــو شــــده ام در خواب های 
ســــنگین دنیا. تو می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، 

، ای جاودانه تاریخ! چشــــم هایت را بیداریم و دستانت را در اهتزاز
الرحیم الرحمن  اهلل  بسم 

خداوندا مرگم را شــــهادت و زندگی ام را سعادت در این دنیا قرار بده
ســــالم بر امام زمان)عج( و نایب برحقش و بر تمام شهیدان به خون 

خفته چند کالمی را بــــر روی کاغذ به عنوان وصیت نامه می آورم.
پروردگارا شــــاهد باش که مــــا در این پیــــکار خونین هیــــچ انگیزه و 
هدفــــی جــــز برپایــــی قســــط و داد و پیروزی حــــق بر باطل در مســــیر 

نداریم. تاریخ  همیشه 
آفریــــدگارا از مــــا بپذیر کــــه در راه تو و برای خشــــنودی و رضــــای تو با 

دشمنان قسم خورده انســــانیت به نبرد برخاسته ایم.
خداونــــدا خون خود را در راه تــــو هدیه می کنیم تــــا بندگان در بندت 
و حق گویان به اســــتضعاف کشیده شده و به اســــارت رفته ات بال 
گین حکومت عدل اســــالمی به پرواز  و پری گیرنــــد و در فضای عطرآ

درآیند.
امــــت شــــهیدپرور و قهرمان شــــما را به جــــان مهدی زهرا قســــم که 
نایبش این روح خدا و امید مســــتضعفان را تنها نگذارید و تا انتقام 
خون شــــهیدان را از مســــتکبران بازنگرفته اید جبهه های این پیکار 

سرنوشت  ســــاز را خالی نگذارید و از شما می خواهم مرا حالل کنید.
و چنــــد کالمــــی با پدر و مــــادر مهربانــــم. پدرجان و مادرجان از شــــما 
ممنونم کــــه کمکم کردید درس بخوانم و راهــــم را انتخاب کنم، من 
در این عالم دنیا نتوانســــتم زحمات فراوان شــــما را جبران کنم ولی 

در عالم قیامت می توانم شــــما را کمک کنم.
ناراحــــت از این نباشــــید که من از شــــما جدا شــــده ام شــــما و تمام 
مــــردم نیــــز از ایــــن دنیــــای فانی هجــــرت خواهیــــد کرد و بازگشــــت 
همه مخلوقات به ســــوی خداوند قــــادر و تواناســــت؛ از برادرانم نیز 
خواســــتارم مرا ببخشــــند و حاللم کنند اگر در حق آنها کوتاهی کرده 

بودم، از خواهرانم خواســــتارم که مرا ببخشند و حالل کنند.
در آخــــر چند کالمی با نوجوانان دارم، درس خــــود را بخوانید و دنبال 
بی بند و باری نروید چون انقالب اســــالمی به شــــما احتیاج دارد، باید 

به نحو احســــن برای این مملکت خدمت کنید.
فارس خبرگزاری  منبع: 

روایت »غالمعلی« از جهاد در کرونا
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: »غالمعلی« روایت یک 
طلبه جهادی اســــت که در بحران شــــیوع کرونا در 
قم، مراســــم عروســــی خــــود را برگــــزار نمی کند و با 

می پیوندد. درمانی  کادر  یاری  به  همسرش 
 مســــتند »غالمعلی« به تهیه کنندگی سعید صفار 
و کارگردانــــی مصطفــــی فتاحــــی، در مرکز مســــتند 

است. »سوره « تهیه شده 
، در رابطه بــــا موضوع این مســــتند  ســــعید صفــــار
گفت: »غالمعلی« روایت یک طلبه جهادی اســــت 
که در بحــــران کرونا و درگیری شــــدید اســــتان قم 
با ایــــن بیماری بــــه ناچار مراســــم عروســــی خود را 
برگــــزار نمی کند و بــــا اختیار و عالقه خــــود همراه با 

همســــرش وارد بیمارســــتان های قم شــــده و اقدام به فعالیت های 
می کند. درمانی  کادر  به  کمک  و  جهادی 

وی تصریح کرد: ســــوژه مســــتند ما طــــی چند ماه درگیری کشــــور به 
شــــکل های مختلــــف اقداماتی را انجــــام می دهد که مــــا آن را در این 
مدت زمان به تصویر کشــــیده ایم و البتــــه او همچنان در این عرصه 

است. خدمت رسانی  حال  در 

تهیــــه کننده مســــتند »غالمعلــــی« اظهار کرد: 
بــــرای ســــاخت ایــــن مســــتند شــــرایط خاصی 
در  ضبــــط  چراکــــه  گذاشــــتیم،  ســــر  پشــــت  را 
بیمارســــتان ها دچــــار مشــــکالتی می شــــد که 
کار را ســــخت می کرد و از طرف دیگر ســــالمت 
گروه فیلم ســــاز نیز از اولویت هــــای ما بود. به 
شــــرایط  در  مســــتند  تولید  گفت  باید  حال  هر 
فعلی یک نوع مســــتند سازی در بحران است 

و تجربه ای تازه برای ما بود.
این تهیه کننده مستندســــاز در پایان با اشاره 
به حمایت مرکز مســــتند ســــوره حــــوزه هنری 
آثار در  از این مســــتند گفــــت: توجه به تولیــــد 
رابطه با بحــــران کرونا نباید رها شــــود و همان طور کــــه این ویروس 
همچنان در حال پیش روی هســــت باید نســــبت بــــه فعالیت ها و 
اقدامــــات جهادی افرادی هم چــــون غالمعلی ســــخن بگوییم و بی 
شــــک نمونه های بســــیاری هم چون او وجود دارند کــــه امیدوارم با 
آثار دیگری  حمایت نهادهای متولی تولید مســــتند در کشور شاهد 

باشیم. نیز 

ایستگاه آسمان

 سی نما

۲ عنوان تازه از کتاب های 
»مقدمه کمبریج« منتشر شد

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: انتشــــارات علمی و فرهنگی 
دو کتاب تــــازه از مجموعه مقدمه کمبریــــج را با موضوع 

ویرجینیا وولف و جوزف کنراد منتشر کرد.
 انتشارات علمی و فرهنگی در قالب مجموعه کتاب های 
»مقدمه کمبریج« دو کتاب با عناوین »ویرجینیا وولف« 
به قلم جین گلدمن و » جوزف کنراد« با مقدمه جان جی 

پیترز را روانه بازار کتاب کرد.
مجموعــــه کتاب های »مقدمه کمبریج« آثاری اســــت که 
از سوی مؤسســــه انتشارات دانشــــگاه کمبریج و برای 
دانشــــجویان ادبیــــات تألیف شــــده و در هــــر مجلد آن 
کوتاه،مقااللت، رساله ها و حتی  رمان ها، داســــتان های 
نامه های شخصی نویسنده و شرایط و مختصات تالیف 

آنها مورد کندوکاو جدی قرار می گیرد.
کتــــاب » ویرجینیا وولــــف« از این مجموعه بــــه قلم جین 
گلدمــــن دانشــــیار دانشــــگاه وانــــدی در رشــــته ادبیات 
انگلیســــی و آمریکایی نوشته شده اســــت. در این کتاب 

آثاری از وولف ماننــــد »فانوس دریایی«، »خانــــم دالووی«، 
»امواج« و برخی داستان های کوتاه مطرح از این نویسنده با 
جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است و در کنار آن موقعیت 
زیستی نویسنده در انگلســــتان نیز مورد توجه قرار گرفته 
اســــت. فصلی از این کتاب نیز به طــــور اختصاصی به نگاه 
نقادانه به آثار وی اختصاص پیدا کرده است. کتاب »جوزف 
کنراد« نیــــز به قلم جان جی پیترز اســــتادیار زبان و ادبیات 

انگلیسی دانشگاه نورث تگزاس تالیف شده است.
در ایــــن کتاب پیتــــرز توضیــــح می دهد کــــه در کارهای 
مهم کنراد مانند نوســــترومو، لرد جیم، دل تاریکی و نیز 
داســــتان های کوتاه اوچگونه باید بــــه دنبال مضامین 
گشت. وی همچنین به شــــرح این مسئله پرداخته که 
چه اتفاقی کنراد را رفته رفته به ســــوی نویسندگی سوق 
داده اســــت. کتاب »ویرجینیا وولــــف« در 232 صفحه و 
قیمــــت 35 هزار تومان و کتاب »جــــوزف کنراد« در 292 

صفحه با قیمت 31 هزار تومان منتشر شده است.

ُبعد هنری بی نظیر قرآن
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: قــــرآن یک اثر هنــــری بی نظیر 
اســــت، یعنی یک جنبــــه  از عظمت قــــرآن و اهّمّیت قرآن 
 آن چیزی که در 

ً
عبارت اســــت از زیبایی هنری قرآن؛ اّتفاقا

درجه  اّول دل ها را مثل مغناطیس به سمت اسالم جذب 
کرد، همین جنبه  هنری قرآن بود. عرب ها، هم موســــیقی 
الفاظ را می فهمیدند، هم با زبان ادب آشــــنا بودند -در آن 
محیط عربی این جوری بود- ناگهان دیدند یک پدیده ای 
وسط آمد که شبیه آن را نشنیده اند؛ نه شعر است، نه نثر 

است اّما یک پدیده  هنری فوق العاده است.
این همان چیزی اســــت که امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( 
نیــــٌق َو باِطُنــــُه َعمیق؛)نهج البالغــــه، 

َ
میفرمایــــد: ظاِهــــُرُه ا

، آن  نیــــق« یعنــــی آن زیبایی شــــگفت آور
َ
خطبــــه ی 18( »ا

زیبایــــی ای کــــه وقتی انســــان در مقابل آن قــــرار می گیرد، 
به حیــــرت می افتــــد؛ زیبایی در قــــرآن این جوری اســــت. 

البّتــــه ما فارس زبان هــــا یعنی غیر عرب زبان هــــا و خیلی از 
عرب زبان هــــا این توفیــــق را ندارند که ایــــن زیبایی را درک 
نس زیاد با قرآن می شــــود درک کرد. وقتی 

ُ
کنند؛ ]ولی[ با ا

نس بگیرد، زیاد تالوت کند، زیاد بشنود، 
ُ
انســــان با قرآن ا

آن وقت میفهمد که غیر از جنبــــه  معنوی، این زبان، این 
جمالت، چقدر شیوا است، چقدر زیبا است.

خــــب، این اثر هنــــری را باید هنــــری اجرا کــــرد. یک وقت 
هســــت که مــــن و شــــما در منزل بــــرای خودمــــان قرآن 
می خوانیم، خب هر جور خواندیم مانعی ندارد؛ با صوت 
 آنجا هم وارد 

ً
بخوانیم، بــــی صوت بخوانیم -البّته ظاهــــرا

شــــده اســــت که صدای قرآن از خانه ها بیرون بیاید؛ آن 
 جامعه اســــت که 

ّ
بــــرای جنبه ی فضاســــازی قرآنی در کل

یک فضاســــازی  قرآنی ای بشــــود، از خانه هــــا صدای قرآن 
بیــــرون بیایــــد، لکن وقتی انســــان تنهــــا می خواند، برای 

که یــــواش بخواند،  خودش می خوانــــد، فرقــــی نمی کند 
بلند بخواند، آهســــته بخواند، با صوت بخواند- اّما وقتی 
می خوانید،  مجلسی  ]قرائت[  مثاًل  دارید،  مخاطبی  شــــما 
اینجــــا می خواهیــــد مخاطب را تحــــت تأثیر قــــرار بدهید؛ 
اینجــــا باید هنر بیاید وســــط میدان، اینجا اســــت که هنر 
بایســــتی نقش ایفا کند؛ مخاطب را با هنر می شود تحت 
تأثیر قرار داد. این تالوت هایی که ما می شــــنویم و گوش 
می کنیم و تشــــویق می کنیم و تأیید می کنیم، معنایش 
این اســــت؛ یعنی شــــما این اثر فاخر بی نظیر هنری را به 
شــــکل هنرمندانه اجــــرا می کنید، به شــــکل هنرمندانه 
می خوانیــــد؛ آن وقــــت نتیجــــه این می شــــود کــــه اثرش 
؛ البّته به شرط اینکه این جنبه  تالوت  می شــــود چند برابر

هنری درست انجام بگیرد، با دّقت انجام بگیرد.
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