
شهرداری و شورای اسالمی شهر جورقان

تبریک و تهنیت

انتخاب 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.

جمعیت هالل احمر شهرستان همدان

انتخـاب جنابعالـی بعنـوان ریاسـت محتـرم شـورای  نویـد مسـرت بخش 
توفیـق  شـد.   وافـر  امیـد  و  خرسـندی  مایـه  همـدان  شهرسـتان  اسـامی 
آن جنـاب را از درگاه وحدانـی خـدای متعـال  روز افـزون و سـامتی مـدام 

داریـم. مسـألت 
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جناب آقای

حشمت اهلل احمدی
ریاست محترم شورای اسالمی شهرستان همدان

جناب آقای 

خلیل حیاتی
نایب رئیس محترم شورای

اسالمی شهرستان همدان

 

روابط عمومی شورای اسالمی شهرستان همدان
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حشمت اهلل احمدی
ریاست محترم شورای اسالمی شهرستان همدان

با کمال مسرت و افتخار انتخاب شما عزیزان را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند شما و تالش های 
خستگی ناپذیرتان می باشد، تبریک عرض مینمائیم. امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام و 

خدمت به همشهریان عزیز موفق و سربلند باشید.
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ریاست محترم
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روزنامه هگمتانه

انتخاب شما عزیزان را تبریک عرض نموده، باور قلبی 
شما،  توانمند  مدیریت  و  دلسوزی  سایه  در  که  داریم 

شاهد پیشرفت بیش از پیش شهرمان خواهیم بود.
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صف قراباغی:
پروژه های سرمایه گذاری و گردشگری 

ید شهرداری را معطل نگذار
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صف نایب رئیس شورا تأکید کرد:
الزام شهرداری همدان 

به راه اندازی میز خدمت

پس از 16سال انتظار

یر  افتتاح سد »نعمت آباد« با حضور وز
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پیش بینی های بازار مسکن برای 6 ماه دوم سال

مسکن در رکود یا تداوم گرانی؟
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صف با برتری در دور رفت پلی آف مقابل شهرداری آستارا
چشمک »پاس« به لیگ یک

حال نزار سیب زمینی کاران همدان از بی اقبالی صادرات

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: بــــه تازگی کشــــورهای 
آســــیای میانــــه کــــه مهمترین مشــــتری ســــیب زمینی 
همدان هستند دســــت رد به ســــینه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان این محصول زده اند که انباشــــت سیب 
زمینــــی و افــــت قیمــــت آن در بازارهای داخلــــی را در پی 

داشته است.
به گزارش هگمتانه، امســــال 450هزار ُتن سیب زمینی 
تابستانه در اســــتان همدان تولید شــــده و با روگردانی 
عراق، ترکیه و ترکمنستان از خرید این محصول، فعاالن 
ایــــن عرصه با چالش جــــدی مواجه می شــــوند. همدان 
عــــاوه بــــر تولید، در صــــادرات ســــیب زمینی هــــم رتبه 
نخست کشــــوری را دارد اما اکنون کشاورزان کاسه چه 
کنم دســــت گرفته و حیران و آشفته به انتظار گشایشی 

روزها را سپری می کنند.

سیب زمینی همدان در شیب ارزانی  �
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــــاورزی همدان با تأییــــد این رویداد ناخوشــــایند 
می گوید: امسال 450هزار ُتن سیب زمینی تابستانه در 
این استان تولید شده اســــت و روگردانی عراق، ترکیه و 
ترکمنســــتان از خرید این محصول، فعاالن این عرصه را 
با چالش جدی مواجه کرده که آثار آن تا ســــال های بعد 

باقی می ماند.
خســــرو طالبی رحیق به نمایندگی از سیب زمینی کاران 
همدان از مسؤوالن می خواهد با رایزنی با کشورهای نام 
برده راهی برای صادرات باز کرده و درد تولیدکنندگان را 

دوا کنند.
او تأکید می کند: همــــدان عاوه بر تولیــــد، در صادرات 
ســــیب زمینی هم رتبه نخست کشــــوری را دارد اما حاال 

کاسه چه کنم دســــت گرفته و حیران و آشفته به انتظار 
گشایشی روزها را سپری می کند.

طالبی رحیق قیمت تمام شــــده هر کیلو سیب زمینی را 
2 هزار تومان ذکر می کند که با اتفاق های اخیر در شیب 
ارزانی قــــرار گرفته و به یک هزار تومان رســــیده و با ادامه 

این روند ورشکستگی کشاورزان حتمی است.
رئیس کمیســــیون تجــــارت اتاق بازرگانی همــــدان که از 
تولیدکنندگان خبره ســــیب زمینی اســــت، خاطرنشان 
می کنــــد: ورود دولــــت و حمایــــت از تولیدکننــــدگان و 
توسعه صادرات این محصول راهبردی در شرایط بغرنج 

کنونی بسیار ضروری است.
رئیــــس ســــازمان صنعت، معــــدن و تجــــارت همدان 
هم در پاســــخ بــــه حال زار و نزار ســــیب زمینــــی کاران 
استان می گوید: این مشــــکل از سوی طرفین تجاری 
کشــــورمان ایجاد شــــده و برای صادرات سیب زمینی 
هیچ گونه ممنوعیتی در داخل کشــــور اعمال نشــــده 

است.
حمیدرضا متین عنــــوان می کند: همه این مشــــکات 
گزارش شده و رفع آن منوط به تصمیمات کان کشوری 

است.
متین می گوید: سیب زمینی موجود از کشت تابستانه 
اســــت که ماندگاری پایینی دارد، اما محصول پاییزه که 
ماندگاری باالیی هم دارد در آبان برداشــــت می شــــود و 

امیدواریم تا آن زمان موانع موجود از بین رفته باشد.
او بــــا اشــــاره به صــــادرات 77 قلــــم کاال از اســــتان به 28 
کشــــور یادآوری می کند: در تحریم ها، امســــال شــــاهد 
رشد صادرات همدان هســــتیم که سیب زمینی پس از 
کشــــمش دومین محصول رنگین ما در سبد صادراتی 

محسوب می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
هم به غیر از بســــته بودن مرزهای کشــــورهای آســــیای 
میانه به روی ســــیب زمینی همدان مشکات دیگری را 

مطرح می کند که شنیدنی است.
قیمت گذاری نادرســــت محصول و تعلیــــق کارت های 
بازرگانی از مواردی است که علی اصغر زبردست به آن ها 
اشاره کرده و می گوید: این 2 مســــأله گریبانگیر فعاالن 
اقتصادی شده و برای رهایی از آن ها نیازمند مساعدت 

دولت هستیم.
او عنوان می کنــــد: ارزش گمرکی ســــیب زمینی 100 دالر 
مشــــخص شــــده که بین 70 تــــا 75 دالر نــــرخ واقعی و 

عادالنه است و باید بازنگری و اصاح شود.
وی بیــــان می کنــــد: هر چنــــد کاهش قیمت ســــیب 
زمینــــی هم مزیــــد بر علت شــــده و ســــرمایه زیادی از 
تولیدکنندگان را به باد فنا داده اســــت که در صورت 
تــــداوم بازارهــــای هدف را از دســــت خواهیــــم داد و 
آنوقت شــــاید کشت ســــیب زمینی برای مردمانی که 
ون به  پرچم دار تولید این ماده غذایی هســــتند، مقر

نباشد. صرفه 
زبردســــت خطاب به رایزن هــــای اقتصادی کشــــورمان 
از آنها می خواهد وارد عمل شــــده و در کشــــورهایی که 
حضــــور دارند معرفــــی و تبلیــــغ محصــــوالت صادراتی را 
در اولویت قــــرار داده و بازرگانان را بــــرای یافتن بازارها و 

مشتری های جدید راهنمایی کنند.
به نقل از ایرنا، زبردست اعتقاد دارد که در چنین برهه ای 
نقش رایزن های اقتصادی به عنوان مشــــاوران دلسوز 
و متخصــــص بیش از هر زمان پررنگ تر می شــــود و باید 
در این شــــرایط به داد تولیدکننــــدگان و صادرکنندگان 

برسند.

افتتاح و کلنگ زنی 5 پروژه آب و برق
ح برق امید اردکانیان: برق رایگان برای 30 درصد همدانی ها با طر
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شهردار همدان به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس:

فضای شهر  رنگ و بوی 
حماسه به خود می گیرد
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3۲ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کشوری و لشکری

90 درصد همسان سازی 
حقوق ها از اول مهر
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نماینده ولی فقیه در استان همدان:
خدمت طالب به اسالم بدون مطالعه

تالش و تقوا امکان پذیر نیست

به بهانه چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس:

۸هزار شهید، 17هزار جانباز و  1000 آزاده  
کارنامه حضور حماسی همدانی ها در ۸سال دفاع مقدس
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استان۲

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

خدمت طالب به اسالم 
بدون مطالعه، تالش و تقوا 

امکان پذیر نیست

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: نماینــــده ولی فقیه در 
استان همدان گفت: طاب باید بدانند که خدمت به 
اســــام و امام زمان)عج(، بدون مطالعه، تاش و تقوا 

امکان پذیر نیست.
به گــــزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی در 
جمع طاب همدانــــی، با تبریک آغاز ســــال تحصیلی 
جدید، اظهار کــــرد: طاب باید بداننــــد که خدمت به 
اســــام و امام زمان)عج(، بدون مطالعه، تاش و تقوا 

امکان پذیر نیست.
وی بــــا تقدیــــر از اقدامات آیت ا... موســــوی اصفهانی 
در حوزه علمیه اســــتان، گفت: ایشان سال ها است 
، مدیریت  یک تنه حــــوزه علمیه را با مجموعــــه حاضر
کرده اســــت و در طول این مدت هم شاهد اتفاقات 

مبارکی در مدارس استان بوده ایم.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان بــــا بیان اینکه در 
جلسات شــــورای عالی حوزه اســــتان، آیت ا... موسوی 
اصفهانی نســــبت به تحصیل، مشکات و معیشت 
طاب بسیار حساس است، مطرح کرد: معیشت طاب 
با سختی هایی همراه است و با وجود آنکه در چند سال 
اخیر با تورم چند برابری مواجه بوده ایم، اما میزان شهریه ها 

و دریافتی طاب چندان تغییری نکرده است.
وی با تأکیــــد بر اینکه طاب و روحانیان اســــتان باید 
مراقب باشــــند تا جایگاه شــــورای عالــــی و مدیریت 
استان حفظ شــــود، گفت: حرکت حوزه و طاب باید 
بر اســــاس اخاق مداری باشد و هر اقدامی که در این 

مکان صورت می گیرد باید بر این روال باشد.
آیت ا... شعبانی با بیان اینکه تصمیم گیری های کان 
استان توسط این شورا انجام می شود و نباید مسائل 
به فضاهای دیگر کشــــیده شــــود، عنوان کــــرد: یکی 
از وظایــــف این شــــورا تصمیم در خصــــوص مدیریت 
استان است و لذا با وجود عملکرد قابل قبول آیت ا... 
موسوی اصفهانی، و تصمیم این شورا و صحبت هایی 
که با آیت ا... اعراقی و مسؤول امور استان ها شده، هیچ 

تغییری در این مدیریت اتفاق نخواهد افتاد.
وی با اشــــاره به اینکه شورای عالی اســــتان، پذیرای هر 
گونه نقــــد و پیشــــنهادی از طرف طــــاب و روحانیان 
استان است، عنوان کرد: هر یک از طاب که دارای ایده 
فرهنگی در زمینه های مختلف هستند با ارائه طرح خود 

تا آنجا که امکان دارد مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

پیام شورای شهر همدان 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

گنجینه             عظیم
 ۸ سال دفاع مقدس

وه خبــــر همدان: ســــید مســــعود  هگمتانــــه، گــــر
طی  همــــدان  شــــهر  شــــورای  رئیس  عســــگریان، 
هفته  آغــــاز  گرامیداشــــت  ضمــــن  پیامی  ارســــال 
ارزش های  بازتعریف  ورت  ضــــر بر  مقــــدس،  دفاع 

کید کرد. دفاع مقدس برای نســــل جوان تأ
وابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر  به گزارش ر

است: آمده  پیام  این  متن  در  همدان؛ 
بــــر اســــاس فرمایشــــات مقــــام معظــــم رهبــــری، 
 یک امتداد 

ً
»هشت ســــال دفاع مقدس ما صرفا

گنجینه              نیســــت؛  زمانی  برهــــه              یک  فقــــط  و  زمانی 
ما  ملت  طوالنــــی  مدت های  تا  که  اســــت  عظیمی 
کند  را استخراج  کند، آن  آن اســــتفاده  از  می تواند 

و مصرف کند و ســــرمایه            گذاری کند.«
هفته دفــــاع مقدس؛ مظهر حماســــه، وحدت، ایثار 
و از خودگذشــــتگی ملــــت بــــزرگ ایران اســــامی و 
تداعی کننــــده دالوری و سلحشــــوری آزادمــــردان و 
شیرزنانی است که برای دفاع از کیان نظام مقدس 
جمهوری اسامی ایران جانفشانی کرده و استقال 
و آزادگی را برای نســــل های آینده این ســــرزمین به 
ارمغــــان آوردند و امروز تاریخ گواهــــی می دهد که از 
آنان بر تمام زیاده خواهی های  خودگذشــــتگی های 

ابرقدرت ها خط بطان کشیده است.
، پرچم دار مبارزه با  امام خمینی)ره( در این مســــیر
تمامیت  از  هوشیاری  با  که  بودند  جهانی  استکبار 
انقــــاب اســــامی، پاســــداری کــــرده و توانســــتند 
منافــــع متکبران جهان را نه تنهــــا در منطقه، بلکه 

بکشند. چالش  به  جهان  سراسر  در 
شــــناخت دقیق ابعاد دفاع مقدس و ارزش های 
آن و همچنین اســــتمرار و حفظ  از  گرفته  نشــــأت 
زش ها بســــیار حائز اهمیت  این دســــتاورد ها و ار
که می بایســــت برای نسل جوان، به خوبی  است 

شود. بازتعریف  و  تبیین 
شــــهر  شــــورای  اعضای  از  نمایندگی  به  اینجانــــب 
امام  خاطــــره  و  یاد  گرامیداشــــت  ضمــــن  همدان 
معظم  خانــــواده  به  را  مقدس  دفــــاع  هفته  راحل، 
تحمیلی،  جنــــگ  شــــهدای  به ویژه  شــــهدا  معزز  و 
ور  شــــهیدپر مردم  آحــــاد  و  ایثارگــــران  جانبــــازان، 
ون  افز وز  ر توفیق  و  گفته  تبریک  همدان  اســــتان 
ور استان  آحاد مردم ایران به ویژه مردم شــــهیدپر
همــــدان را در پاســــداری و ادامه مســــیر پرافتخار 
از خداونــــد منــــان،  آزادگان  ایثارگــــران و  شــــهدا، 

دارم. مسألت 

خبــر

سه میلیون مترمکعب 
از طرف وزارت نیرو 
به منطقه جهان آباد 
تخصیص یافته و 
براساس دستور 
استاندار همدان ۲0 
کیلومتر خط انتقال 
پساب از نیروگاه شهید 
مفتح به منطقه ویژه 
جهان آباد قرار است از 
طریق بخش خصوصی 
صورت گیرد.

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: روز گذشــــته با حضور 
وزیر نیرو در همــــدان بهره برداری و عملیات اجرایی 
چهار پروژه تأمین برق استان آغاز شد و بهره برداری 
از آب رســــانی بــــه 30 روســــتا در 6 شهرســــتان این 

استان نیز انجام گرفت.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، پیش از ظهر دیروز با 
حضــــور وزیر نیرو در همدان، طرح آب رســــانی به 30 
روســــتا با 48 میلیارد تومان، ظرفیت مخزن زمینی 
یــــک صــــد مترمکعــــب، 250 مترمکعــــب ظرفیت 
مخــــزن هوایی و 63 هزار و 577 متــــر خط انتقال به 
بهره برداری رســــید که این طرح 27 هزار و 628 نفر را 

زیر پوشش قرار می دهد.
آییــــن افتتاح هــــم زمــــان طرح های  وزیــــر نیــــرو در 
آب رســــانی بــــه 400 روســــتا در 20 اســــتان، بــــا بیان 
مصرف ترین  خــــوش  جــــزو  همدان  اســــتان  اینکه 
استان های کشــــور اســــت افزود: در اجرایی شدن 
طرح امید، از 600 هزار مشــــترک خانگی در اســــتان، 
بیــــش از 30 درصــــد آنهــــا در گــــروه کــــم مصرف ها 
هســــتند که مطابق ضوابــــط از تخفیف 100درصدی 

برخوردار خواهند شد.
رضا اردکانیان با اشــــاره به طرح برق امید اعام کرد: 
همدان از اســــتان های بهره مند از این طرح اســــت 
که از 600 هزار مشترک خانگی در استان، بیش از 30 

درصد آنها در گروه کم مصرف ها هستند.
وی اضافه کرد: هدف این طرح تشویق پرمصرف ها 
بــــرای کاهش مصــــرف اســــت و از محــــل کاهش 
مصــــرف تصمیــــم بــــر داشــــتن تابســــتانی بــــدون 
خاموشی و تأمین برق کافی برای مردم و استفاده از 
این انرژی صرفه جویی شده در بخش های مختلف 

تولیدی است.

تأمیــــن آب شــــرب همدان تــــا پایــــان دولت   �
دوازدهم

اردکانیان با بیان اینکــــه همدانی ها دغدغه تأمین 
آب شــــرب مورد نیاز برای درازمدت نداشته باشند، 
مطرح کرد: در همین دولت این موضوع را به شکل 

مناسب و مقدور در مسیر اتمام قرار خواهیم داد.
وزیر نیــــرو با تأکید بــــر اینکه همدانی ها قــــدر آب را 
کرد: کارهای ارزنده ای به ویژه  می دانند، خاطرنشان 
در اســــتفاده از فاضاب تصفیه شــــده در اســــتان 

همدان انجام شده است.
وزیر نیــــرو با اشــــاره به اینکــــه در گذشــــته مصرف 
نیــــروگاه همــــدان از آب های زیرزمینــــی 15 میلیون 
مترمکعب بوده اســــت و آســــیب های بسیاری به 

منطقه وارد می کــــرده، تصریح کرد: در حال حاضر 12 
فاضاب  خانه  تصفیه  پســــاب  مترمکعب  میلیون 
همدان نیاز نیروگاه شــــهید مفتح را تأمین می کنند 

و چاه های این نیروگاه پلمب شده است.

۲0 کیلومترخــــط انتقــــال پســــاب بــــه منطقه   �
اقتصادی جهان آباد اجرا می شود

اردکانیــــان دربــــاره تخصیــــص پســــاب فاضاب به 
منطقــــه ویژه اقتصــــادی جهان آباد نیــــز اظهار کرد: 
ســــه میلیون مترمکعب از طرف وزارت نیرو به این 
منطقه تخصیص یافته و براساس دستور استاندار 
همدان 20 کیلومتــــر خط انتقال پســــاب از نیروگاه 
شــــهید مفتح به منطقه ویژه جهان آباد قرار است از 

طریق بخش خصوصی صورت گیرد.
اردکانیــــان با تأکید بــــر اینکه برنامه های توســــعه و 
عمران کشــــور را بی وقفه دنبال کردیم، خاطرنشان 
کرد: با توجــــه به نقش مؤثر آب و بــــرق در طرح های 
تولیدی کشــــور امســــال موفق شــــدیم تابســــتان 
گرم و طوالنی را بدون خاموشــــی برنامه ریزی شــــده 
و بــــا افزایش عرضه انــــرژی به بیــــش از چهار درصد 
و افزایــــش 30 درصدی صــــادرات انــــرژی و کاهش 
افزایش اوج بار که ســــرمایه بزرگی برای صنعت برق 
کشور است، پشت سر بگذاریم و در قالب پویش 
هرهفته_الف_ب_ایران، 108 پروژه بزرگ آب، برق و 

فاضاب را به اتمام و بهره برداری برسانیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه امروز صدو هشــــتمین پروژه 
بزرگ این پویش را افتتــــاح کردیم و همه پروژه های 
باقی مانده نیز تا پایان ســــال به ثمر خواهد رســــید، 
آباد و ســــه پــــروژه مهم  گفت: ســــد مخزنی نعمت 
پســــت های برق و آغاز عملیات اجرایی خط انتقال 
برق خــــرم آبــــاد به مایــــر بــــا 400 میلیــــارد تومان و 
همچنیــــن افتتــــاح هم زمــــان آب رســــانی بــــه 400 

روستای کشور امروز برگزار شد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه 281 هــــزار نفــــر از هموطنان 
روســــتایی در این 400 روســــتا از نعمت آب شــــرب 
ســــالم و پایدار بهره مند خواهند شــــد، بیــــان کرد: 
امیدواریم تا پایان ســــال بقیه روســــتاها که بیش از 
1300 روســــتا خواهد بود، مطابق برنامه در مدار بهره 

برداری از آب سالم و پایدار قرار گیرد.
وی بــــا بیان اینکــــه 45 هزار هکتار شــــبکه  آبیاری و 
زهکشی امســــال به بهره برداری رســــید، ادامه داد: 
 448 روستا در سراســــر کشور جزء طرح های 

ً
تقریبا

آب رسانی به روستا هستند و پنج طرح بزرگ شهری 
به ثمر رسید.

وی همچنین یادآور شــــد: تاکنــــون 7 تصفیه خانه 
فاضــــاب و 2 تصفیه خانه آب شــــرب افتتــــاح و در 
همین راستا 9 نیروگاه حرارتی به بهره برداری رسیده 

است.
وزیر نیرو اضافــــه کرد: از دیگر طرح های ســــازوکاری 
وزارت نیرو یکپارچه ســــازی آب و فاضاب شهری و 
روستایی است که به زودی اولین گزارش ملی این 
یکپارچه ســــازی را ارائه کرده و در اواخر پاییز دومین 
گزارش که شــــامل طرح هایی اســــت که بــــا تجمیع 
منابع مالی، انســــانی و تجهیزاتی در شتاب دادن به 

طرح های آب و فاضاب انجام شده ارائه می شود.
کــــرد تدوین الیحه قانونی  ابراز امیدواری  اردکانیان 
جامــــع آب، اســــتقرار مدیریــــت حوزه هــــای آبریز در 
، تهیه طرح های ســــازگاری با آب  ســــاختار آب کشور
همه اســــتان ها تا پایان امسال، اســــتقرار مرکز ملی 
مطالعــــات آب هــــای مرزی کشــــور و ســــایر طرح ها 
مطابــــق برنامــــه تا پایــــان دولــــت دوازدهــــم به ثمر 
بنشیند تا ریل گذاری مناسبی برای فعالیت دولت 

آینده در عرصه آب و انرژی صورت گیرد.
وی اضافــــه کــــرد: بــــا آغــــاز پویــــش الف-ب-ایران 
در نیمــــه دوم ســــال گذشــــته بیــــش از 60 درصــــد 
ســــرمایه گذاری در صنعــــت بــــرق از ناحیــــه بخش 
خصوصی صورت گرفت و در آب و فاضاب نیز این 

مشارکت و همکاری رو به افزایش بوده است.

: بزرگ ترین کوچک سازی دولت شکل   � جانباز
گرفت

مدیرعامــــل شــــرکت آب و فاضاب کشــــور نیز در 
آب و  این مراســــم اظهار کــــرد: تمام فعالیت هــــای 
فاضاب های شــــهری و روســــتای ادغام شده که با 
این اقدام بزرگ ترین کوچک ســــازی دولت شــــکل 

گرفت.
حمیدرضا جانباز بیان کرد: در شــــهریور ماه و آذرماه 
در دو بخــــش بــــه موضــــوع ارتقای ســــطح خدمات 
بــــه  خدمات رســــانی  بخــــش  در  تســــهیل گری  و 
روستاییان و دیگری ارزیابی از منظر خدمات رسانی 

بهتر توجه ویژه ای خواهیم کرد.

جانباز تصریح کرد: در هفته بیســــت و یکم پویش 
الف - ب - ایران مراســــم آب رســــانی به 400 روستا 
در 20 اســــتان با جمعیت 281 هزار نفر و اعتبار 379 

میلیارد تومان افتتاح  شد.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســــال آب رســــانی به 48 
روســــتا افتتاح شده اســــت افزود: هدف پویش در 
ســــال جاری آب رســــانی به  یک هزار و 708 روستا با 
جمعیت 914 هزار نفر اســــت که در پایان نیمه اول 

سال 448 روستا آب رسانی می شود.
جانباز بیان کرد: تا پایان سال گذشته به 7 میلیون 
و 700 هزار نفر آب رســــانی شــــد و با ایــــن افتتاح به 
بیــــش از 8 میلیون و 100 هزار نفر آب رســــانی انجام 

خواهد شد.
وی در پایان سخنانش یادآور شد: به طور میانگین 
هــــر هفته به 35 روســــتا آب رســــانی شــــده و در 20 

استان پروژه های مختلفی افتتاح می شود.

ح   � شــــاهرخی: واگذاری ۸00 میلیارد تومان طر
در حوزه آب و برق به بخش خصوصی

اســــتاندار همدان نیــــز در ایــــن آیین افــــزود: همه 
وزارتخانه هــــا و دســــتگاه های اجرایــــی تاش هــــای 
زیادی در همدان انجــــام دادند ولی طرح های وزارت 

نیرو در همدان می درخشد.
ســــید ســــعید شــــاهرخی با بیان اینکــــه در دولت 
تدبیــــر و امیــــر کارگاه های ســــازندگی بزرگــــی همراه 
دســــتگاه های اجرایی بــــوده اند اظهار کــــرد: افتتاح 
ســــه ســــد در همــــدان در دولــــت تدبیــــر و امید از 
جمله ســــد نعمت آباد که امروز بهره برداری شــــد از 
جمله اقدامات ارزشمندی اســــت که در تأمین آب 

آشامیدنی و کشاورزی نیاز عمده استان را رفع کرد.
شاهرخی افزود: در همدان به همت دولت تدبیر و 
امید بیش از 800 میلیارد تومان طرح در حوزه آب و 

برق به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی اضافه کــــرد: نیروگاه شــــهید مفتــــح همدان با 
قــــدرت کار کــــرده و به تازگی از ســــوی وزیــــر نیرو به 
عنــــوان نیروگاه آمــــاده در حوزه تولید بــــرق معرفی 

شده است.

حجت االســــالم فالحی: آب های سطحی باید   �
مدیریت و ذخیره سازی شوند

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســــامی نیز با اشــــاره به لــــزوم مدیریــــت آب های 
ســــطحی منطقه خاطرنشــــان کرد: در منطقه دارای 
آب های سطحی بسیاری هســــتیم که این آب های 

سطحی باید مدیریت و ذخیره سازی شوند.
حجــــت االســــام احمدحســــین فاحــــی با اشــــاره 
بــــه تأمیــــن زیرســــاخت های شــــهرک های صنعتی 
اســــتان تصریح کرد: شــــهرک صنعتی اللجین یکی 
از شــــهرک های صنعتــــی اســــت که مرتفع شــــدن 

مشکات آب و برق آن نیازمند تسریع است.
نماینده معین مــــردم کبودراهنگ و بهار با اشــــاره 
به آینــــده آب و برق اســــتان همدان و غرب کشــــور 
خاطرنشــــان کرد: عملیات اجرایی طرح آب رسانی از 
سد تالوار به همدان در سال 86 آغاز شده و تاکنون 
در این راســــتا بیش از 100 کیلومتر تا نزدیک استان 
لوله گذاری انجام گرفته اســــت که درخواست داریم 
مسأله منبع تأمین آب آن از باتکلیفی خارج و مورد 

توجه واقع شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســــامی در رابطه با نیروگاه برق همدان نیز تصریح 
کــــرد: نیروگاه شــــهید مفتــــح با توجه بــــه موقعیت 
نیازمند  دســــتگاه ها  فرســــودگی  و  خــــود  راهبردی 
نوســــازی برای جلوگیری از هرگونــــه قطعی احتمالی 

برق است.
وی بــــا بیان اینکــــه منطقــــه اقتصادی جهــــان آباد 
فامنین نیز دارای فروچاله اســــت، یادآور شد: برای 
جلوگیری از بروز هرگونه آسیب مطالعه کارشناسی 
علت ایجاد فروچاله ها و جانمایی منطقه اقتصادی 

جدید نیاز خواهد بود.
فاحی در ادامه از آب رســــانی به 12 روستای فامنین 
با تانکر خبر داد و گفت: 12روســــتای فامنین دارای 
مشکل تأمین آب هستند که از این تعداد 7 روستا 
با تانکر آب رسانی می شود و 5 روستا مشکل تانکر 

نیز دارند که باید به این روستاها توجه ویژه شود.

نایب رئیس شورا تأکید کرد:

الزام شهرداری همدان به راه اندازی میز خدمت
هگمتانه، گروه خبر همدان: نایب رئیس شورای اسامی 
شــــهر همدان بر الزام راه اندازی میز خدمت در شهرداری 
تأکید کرد و گفت: بر اســــاس مصوبه شــــورا، شــــهرداری 
همدان مکلف اســــت در راســــتای عینیت بخشیدن به 
حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع به منظور تسهیل 
در خدمت رســــانی شایســــته به شــــهروندان نسبت به 
تدوین و پیاده ســــازی ســــاز وکار میز خدمت در مناطق، 

سازمان ها و واحدهای تابعه خود اقدام کند.
به گــــزارش هگمتانه، اکبر کاوســــی امید در نطق پیش از 
دستور چهل وسومین صحن شورا با اشاره به استنادات 
قانونی مبنی بر راه اندازی میــــز خدمت، اظهار کرد: ضمن 
تأکید بــــر ماده 80 قانون تشــــکیات وظایف و انتخابات 
شــــوراهای اســــامی کشــــور و ماده 6 قانــــون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان؛ بر اساس ماده 19 منشور حقوق 
شهروندی، شــــهروندان از حق اداره شایسته امور کشور 
بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاســــخ گویی، شــــفافیت، 
عدالت و انصاف برخوردارند و رعایت این حقوق توســــط 

تمامی مسؤوالن و کارکنان الزامی است.
وی افــــزود: به اســــتناد مــــواد 25 تــــا 28 فصــــل 3 قانون 
مدیریت خدمات کشوری؛ مدیران و کارمندان دستگاه 
اجرایی، خدمت گزاران مردم هستند و باید ضمن رعایت 
موازین اخــــاق اســــامی و اداری، وظایف خــــود را به نحو 
احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و 

خواسته های قانونی آنها انجام دهند.
کاوســــی امید با تأکیــــد بر اینکــــه ارائه خدمات درســــت، 
کامــــل و به موقع به مــــردم از مهمترین اهــــداف هر نهاد 
حکومتی و نظام کارآمد اداری محســــوب می شود؛ عنوان 
کرد: شــــهرداری ها در صف مقدم خدمت رسانی به مردم 
قرار دارنــــد و وظیفه اصلی آنها ارائه خدمات متناســــب با 

خواسته های شهروندان است.
بــــه گفتــــه وی؛ مجموعــــه مدیریت شــــهری بــــه عنــــوان 
نخســــتین و مهمترین نهاد خدمت گزار به شهروندان، 
وظایــــف متعــــددی را در حوزه هــــای مختلــــف از جملــــه 
شهرســــازی، خدمات شــــهری، فنی عمرانی، حمل ونقل، 

ترافیک و فرهنگی اجتماعی بر عهده دارد.
نایب رئیس شورای شــــهر همدان معتقد است: حیطه 
گسترده خدمات و وظایف شــــهرداری، موجب می شود 
تعداد زیادی از شــــهروندان نیاز به دریافت خدمات ارائه 
شده توسط شــــهرداری، داشــــته باشــــند و یا برای انجام 
امور مورد نظر خود نیازمند دریافت مجوزهای شهرداری 

هستند.
کاوســــی امید افزود: بی شــــک شــــهرداری در این مسیر 
به منظــــور ارتباط مســــتقیم خدمــــات و وظایــــف محوله 
با امور جــــاری و روزمره شــــهروندان، همــــواره در معرض 
قضاوت دائمی از سوی آنان قرار دارد؛ بنابراین باید هر روز 
مشکات و مسائل شهری شهروندان را از نزدیک لمس 
کند و تدابیر گوناگونی را برای رفع مشکات در نظر گیرد و 
با راهکارهای عملیاتی و اجرایی، خدمات شایسته ای را به 

مردم ارائه دهد.
وی بــــا تأکید بر اینکه یکی از راه های ارتباطی شــــهرداری با 
شهروندان ارتباط بی واســــطه و رو در رو است؛ اظهار کرد: 
ایفای مطلوب وظایف محوله توسط شهرداری، مهمترین 
ابزار افزایش اعتماد اجتماعی برای ایجاد حس رضایت در 
بین شهروندان و از زمینه های اصلی جلب مشارکت های 

مردمی است.
نایب رئیس شورای شهر همدان ادامه داد: در این مسیر 
به این منظور که شــــهروندان درگیــــر پیچ و خم روندهای 
اداری نشوند، میز خدمت می تواند به عنوان حلقه واسط 

کارآمد، عمل کند.
 
ً
کاوسی امید همچنین با تأکید بر اینکه میز خدمت صرفا
به معنای اســــتقرار یک میز فیزیکی جداگانه و اختصاص 
نیروهای جدید برای پاســــخ گویی به شهروندان نیست؛ 
بلکه در راســــتای افزایش بهره وری از نیروهای موجود در 
واحدهــــای ارائه کننده خدمات و باجه های تعیین شــــده 
است؛ گفت: میز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطات که 
تنها نقطه تماس بین ســــازمان و مراجعه کننده به شمار 
می رود، وظیفه اصلــــی ارائه خدمات بهنــــگام و کارآمد به 
شهروندان در کمترین زمان و باالترین کیفیت را بر عهده 

دارد.
وی با اشــــاره به مزایای مختلف که میز خدمت در صورت 
اجــــرای اصولــــی و هدفمنــــد برای ســــازمان ارائــــه دهنده 
دارد، بیان کرد: ارتقای رضایتمندی شــــهروندان و تکریم 
ارباب رجوع از طریق تســــریع و تســــهیل در ارائه خدمات 
هرچه بیشــــتر و بهتر به آنهــــا در کمتریــــن زمان ممکن؛ 
ارتقای پاســــخ گویــــی و پیگیری امــــور مراجعه کنندگان و 
جلوگیری از ســــرگردانی مــــردم در ســــاختمان های اداری 
واحدها و سازمان های تابعه شهرداری و همچنین بهبود 
فرآیند رسیدگی به درخواست های شهروندان و کاهش 
مســــیر حل وفصل آنها؛ تســــهیل ارتباط شــــهروندان با 
مجموعه مدیریت شــــهری و گســــترش ارائه خدمات به 

صورت غیرحضوری و بر بســــتر برخط از مهمترین مزایای 
راه اندازی میز خدمت است.

جلــــب  بــــرای  زمینه ســــازی  داد:  ادامــــه  کاوســــی امید 
مشــــارکت های مردمــــی در اجــــرای وظایــــف مجموعــــه 
مدیریت شــــهری؛ ایجاد بســــتر و زیرســــاخت های الزم در 
راســــتای جلوگیری از تضییــــع حقوق مراجعــــان از طریق 
ایجــــاد نظــــام اداری پاســــخ گو و کارآمــــد در کنــــار بهبود و 
اصاح روش های ارائه خدمات به شهروندان و همچنین 
اطاع رســــانی شــــفاف بــــه شــــهروندان درباره هــــر یک از 
خدمات ارائه شده توســــط شهرداری از دیگر مزایای مهم 

راه اندازی میز خدمت است.
وی با تأکید بر اینکــــه امروزه با توجه بــــه بیماری همه گیر 
کرونــــا، ارائه خدمــــات غیرحضوری و بر بســــتر برخط برای 
حفظ ســــامت کارکنان و شــــهروندان و کاهــــش تردد و 
حضور فیزیکی مراجعه کنندگان ضرورت دوچندان پیدا 
کرده است؛ گفت: ارائه طیف گسترده ای از خدمات مورد 
نیاز شهروندان؛ تعیین و پیاده سازی دستورالعمل ها و 
شناسایی خدمات رسانی به ارباب رجوع؛ مشخص کردن 
مراحل گــــردش کار تمامی خدمات ارائه شــــده به صورت 
ساده و مرحله به مرحله؛ گسترس ارائه خدمات به صورت 
غیرحضوری و الکترونیکی و همچنین ارائه مشاوره های 
حقوقــــی بر مبنــــای قوانیــــن و مقــــررات بــــرای راهنمایی 
شــــهروندان از مهمترین خدماتی اســــت کــــه به مراجعه 

کننده ارائه می شود.

 بادامی نجات: تأکیــــد بر راه اندازی میز خدمت در   �
شهرداری

نایب رئیس ســــال دوم و ســــوم دور پنجم شــــورای شهر 
همــــدان هم در این جلســــه بر راه انــــدازی میز خدمت در 
مناطق، سازمان ها و واحدهای تابعه شهرداری تأکید کرد 

و گفت: باید این طرح هر چه سریع تر عملیاتی شود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شهر همدان، 
حمید بادامی نجات در ادامه به ارائه گزارشــــی از وضعیت 
مالی خزانه داری شــــورا در ســــال 98 و 6 ماه نخست سال 

99 پرداخت.

شهردار همدان به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس:

فضای شهر رنگ و بوی حماسه به خود می گیرد

هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان گفت: از 31 
شــــهریور ماه به مناسبت سالروز شــــروع جنگ تحمیلی از 
ســــوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسامی ایران که در 
تقویم آغاز هفته دفاع مقدس نام گذاری شده فضای شهر 

همدان رنگ و بوی این حماسه را به خود خواهد گرفت.
به گزارش هگمتانــــه، عباس صوفی با بیــــان اینکه هفته 
کســــانی  یــــادآور مجاهدت و مردانگی های  دفاع مقدس 
اســــت که تا ابد نام خود را بر جریده عاشقان و دلباختگان 
مکتب حســــینی ثبــــت و ضبط کردنــــد، اظهار کــــرد: زنده 
نگاه داشــــتن یاد شــــهیدان همانطــــور که حضــــرت امام 
خمینــــی )ره( فرمودنــــد کمتر از شــــهادت نیســــت و این 
شهیدان توانســــتند در 8 سال جنگ تحمیلی حماسه ای 

عاشورایی را رقم بزنند.
وی افــــزود: اســــتان همــــدان نیــــز یکــــی از اســــتان های 
حماسه ساز با تقدیم 8 هزار شهید در دوران دفاع مقدس 
بوده که شــــهرداری همدان هر ساله برنامه های متعددی 

در فضاسازی شهری به همین مناسبت برگزار می کند.
شــــهردار همــــدان بــــا بیــــان اینکــــه چهلمیــــن ســــالگرد 
گرامیداشــــت هفته دفاع مقدس و آغازگر حرکت انقاب 
اســــامی در تأکیدات رهبر انقــــاب در گام دوم از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســــت، گفت: به مناسبت گرامیداشت 
چهلمیــــن ســــالگرد هفتــــه دفاع مقــــدس آبــــروی محله 
در 40 برنامــــه و 40 محلــــه همــــدان با گرامیداشــــت یاد و 
خاطره شــــهید حــــاج حســــین همدانی با همکاری ســــپاه 
انصارالحسین)ع( همدان و مشارکت شهرداری مناطق و 

سازمان های شهرداری برگزار می شود.
صوفی خاطرنشان کرد: همچنین در هر منطقه شهرداری 
همدان 2 بیلبورد بزرگ به مناسبت حماسه دفاع مقدس 
نصب خواهد شد تا فضاسازی شهری همدان رنگ و بوی 

دفاع مقدس را به خود بگیرد.
وی بــــا بیان اینکه خانواده های شــــهدا و تجلیــــل از آنها از 
اولویت هــــای شــــهرداری همدان اســــت، بیان کــــرد: از 7 
خانواده شــــهید همدان در این هفته توســــط شــــهرداری 

همدان تجلیل صورت خواهد گرفت.
شهردار همدان عنوان کرد: پنجشنبه 3 مهر ماه نیز اکران 
فیلم اوج و برگزاری شــــب خاطره را در تپه مصلی همدان با 

همکاری سپاه و جامعه ایمانی مشعر خواهیم داشت.
صوفی با اشــــاره به محتواســــازی در هفتــــه دفاع مقدس 
گفــــت: ویژه نامــــه زنگ حماســــه در هفته دفــــاع مقدس 
توســــط شــــهرداری همدان چاپ خواهد شــــد تا بتوانیم 
بیــــش از پیــــش فرهنــــگ ایثــــار و شــــهادت را در جامعه 

گسترش دهیم.
وی افزود: در فضاســــازی های شــــهری نیز تمامی مناطق 
و سازمان های شــــهرداری همدان برنامه های متعددی را 

اجرا خواهند کرد.
شــــهردار همدان با اشــــاره به نمایشــــگاه دســــتاوردهای 
دفاع مقدس بیان کرد: نمایشــــگاه دســــتاوردهای دفاع 
مقدس با عنوان »اقتدار 40« از 31 شهریورماه با همکاری 

دستگاه ها و نهاد های اجرایی همدان برپا خواهد شد.
صوفی خاطرنشــــان کرد: در این نمایشــــگاه دستگاه ها و 
نهادهای مختلف دستاوردهای خود را با اسناد، مدارک و 

فعالیت ها به نمایش عموم خواهند گذاشت.
وی با اشاره به نصب یادمان در مساجد همدان بیان کرد: 
به مناســــبت هفته دفاع مقدس نیز یادمان شهیدان در 

مساجد محات همدان نصب خواهد شد.
شــــهردار همــــدان عنوان کــــرد: در این هفته بــــا همکاری 
سمن ها و گروه های مختلف فرهنگی برنامه های مختلف 

ویژه هفته دفاع مقدس نیز اجرا خواهد شد.

با حضور وزیر نیرو در همدان

افتتاح و کلنگ زنی 5 پروژه
آب و برق

ح برق امید اردکانیان: برق رایگان برای 30 درصد همدانی ها با طر

قراباغی:
پروژه های سرمایه گذاری و گردشگری شهرداری را معطل نگذارید

هگمتانه، گروه خبر همدان: عضو شــــورای اسامی شــــهر همدان خطاب به شهرداری، تأکید کرد: 
پروژه های ســــرمایه گذاری و گردشگری شــــهرداری به ویژه بوســــتان های 240 هکتاری اکباتان و 100 
هکتاری والیــــت نباید معطل بمانند و بایــــد اقدامات مقدماتی آنها صورت گیرد تا هرچه ســــریع تر 

به بهره برداری برسند.
به گزارش هگمتانه، حســــین قراباغی در نطق پیش از دستور چهل وسومین صحن شورا با اشاره 

به بازدید کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا از روند عملیات اجرایی بوستان  240 
هکتاری اکباتان، اظهار کــــرد: مطالعات و برآوردهای این طرح بزرگ نزدیک به 3 ســــال در وضعیت 
باتکلیفی قرار گرفته اســــت که شورا و مدیریت شهری را سرکار گذاشــــته اند. وی همچنین ضمن 
انتقاد از روند نامناسب مطالعه و بررسی طرح های سرمایه گذاری پارک های جنگلی اکباتان و والیت، 
بیان کرد: اقدامات مدیر منطقه 2 شــــهرداری همدان در حوزه راه دسترســــی پروژه ســــرمایه گذاری 
بوستان اکباتان قابل قدردانی است؛ اما معاونت های فنی عمرانی و همچنین شهرسازی در زمینه 
عدم بارگذاری طرح های موردنظر باید پاســــخ گو باشند و کم کاری خود را به مردم به عنوان ذینفعان 
، گزارش دهند. به گفته وی؛ معاونت امور زیربنایی شــــهرداری همدان وظیفه دارد مطالعات  شــــهر

تمام تأسیسات پروژه های شهری را به ســــرانجام برساند. قراباغی با تأکید بر اینکه توصیه مدیریت 
ارشــــد استان به حوزه شــــورا و شــــهرداری بر این بود تا اقدامات بزرگ برای شــــهر در دست گیریم، 
گفت: متأسفانه اقدام عملی دستگاه های دولتی و خدماتی در حوزه ارائه خدمات الزم به پروژه های 

سرمایه گذاری شهرداری صورت نپذیرفته که این مهم غیرقابل قبول است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسامی شــــهر همدان؛ عضو شورای اسامی شــــهر همدان اظهار 
کرد: دســــتگاه های خدمات رسان به ویژه امور برق استان به منظور ارائه خدمات مربوطه و اداره کل 
راه وشهرســــازی استان همدان در راســــتای ایجاد راه دسترســــی منطقه ویژه بوستان 240 هکتاری 

اکباتان می بایست سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
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هگمتانه، گروه شهرستان: سد مخزنی نعمت آباد 
در اسدآباد توسط وزیر نیرو افتتاح شد.

بــــه گــــزارش هگمتانــــه، روز گذشــــته ســــد مخزنی 
نعمت آباد در شهرســــتان اســــدآباد با حضور وزیر 

نیرو افتتاح شد.
آبــــاد 4.6 میلیــــون مترمکعب  حجم ســــد نعمت 
اســــت . حوضه آبریز این ســــد 124 کیلومتر بوده و 
قرار است در راستای تأمین آب بخش کشاورزی و 

توسعه گردشگری مورد بهره برداری قرار گیرد.
ســــد نعمت آباد از نوع ســــد خاکی همگن است و 
برای اجرای آن 794 میلیارد ریال هزینه شده است.
ســــد نعمت آباد از نوع خاکی محسوب می شود که 
21 متر ارتفاع، 566 متر طــــول تاج و 6 متر عرض تاج 
دارد و طــــول دریاچه حدود 2 کیلومتر و مســــاحت 

حدود 70 کیلومتر است.
ایــــن ســــد پنــــج میلیــــون مترمکعــــب گنجایش 
دارد و در حــــال حاضــــر نزدیک به 2 و نیــــم میلیون 

مترمکعب آب را در خود جای داده است.
ایــــن طرح در اراضی دشــــت اســــدآباد اجرا شــــد که 
که افت منابع زیرزمینی  جزو دشــــت هایی اســــت 
دارد و عمده ترین مصرف کننده بخش کشــــاورزی 

محسوب می شود.
گفتنــــی اســــت عملیــــات اجرایــــی طرح ملی ســــد 

نعمت آباد سال 1383 آغاز شد.
، سرابی  اکباتان، آبشــــینه، شیرین ســــو، کان مایر
تویســــرکان و شــــنجور از ســــدهای مهــــم اســــتان 
هستند که 126 میلیون مترمکعب گنجایش دارند 

و در حال حاضر 76 درصد از این ظرفیت پر است.

وزیر نیرو: سد نعمت آباد چهل و ششمین   �
سد پایان گرفته در دولت تدبیر و امید

وزیر نیرو بهره برداری از ســــد نعمت آباد اسدآباد را 
با چهار میلیون مترمکعب هدیه کوچکی به مردم 
دانســــت و افزود: این ســــد چهل و ششمین سد 

پایان گرفته در دولت تدبیر و امید است.
رضا اردکانیان روز یکشــــنبه در آیین بهره برداری از 
سد خاکی نعمت آباد در اسدآباد از اجرای 250 طرح 
بزرگ در صنعت آب و برق کشــــور خبرداد و گفت: 
این طرح ها تا پایان دولــــت تدبیر و امید وارد چرخه 

بهره برداری و تولید می شود.
وزیــــر نیرو افزود: تاش بــــرای افزایش رضایتمندی 
مــــردم وظیفــــه مســــووالن اســــت و در وزارت نیرو 
اینکار را با اجرای 250 طرح گوناگون دنبال می کنیم.
وی خاطرنشــــان کرد: این طرح ها در سراســــر کشور 
در حال اجرا است و برای بهره برداری از آن در دولت 

تدبیر و امید تاش می شود.
اردکانیان همچنین بهره برداری از 400 طرح آبرسانی 
را در کشور نمونه بارز دیگری از کوشش و تکاپوی 

دولتمردان در وزارت نیرو دانست.
وزیر نیرو سد نعمت آباد اسدآباد را با چهار میلیون 
مترمکعب هدیه کوچکی به مردم دانست و افزود: 
این ســــد چهل و ششــــمین ســــد پایــــان گرفته در 

دولت تدبیر و امید است.
وزیر نیرو وعده داد: روستاهای شهرستان اسدآباد 

که زیر پوشــــش شــــبکه آب و فاضاب نیستند را 
بررسی و با تجمیع امکانات مالی و انسانی اقداماتی 

در این رابطه انجام شود.

: هر سه ســــال یک سد در همدان   � استاندار
افتتاح شده است

اســــتاندار همــــدان گفت: یکــــی از اقدامــــات مؤثر 
دولت در توســــعه اســــتان همدان ایجاد سدهای 
مهم بوده به طوری که هر سه سال یک سد افتتاح 

شده است.
سید سعید شــــاهرخی صبح روز گذشته در افتتاح 
ســــد مخزنی نعمت آباد اظهار کرد: یکی از اقدامات 
ارزشــــمند وزیر نیــــرو راه اندازی پویــــش »هرهفته - 
الف- ب ایران« اســــت که توانسته اثرگذاری خوبی 
داشته باشــــد و سپاســــگزاریم که برای بار دوم این 

پویش در همدان مستقر شده است .
وی با بیان اینکه خوشبختانه پروژه های وزارت نیرو 
بسیار تأثیرگذار بوده است گفت: یکی از اقدامات 
مؤثر دولت در توســــعه استان ایجاد سدهای مهم 
بوده که هر ســــه ســــال یک سد در اســــتان افتتاح 

شده است.
استاندار همدان با بیان اینکه همین سدها باعث 
شد که در بهار سال 98 با وجود اینکه پربارش ترین 
استان بعد لرســــتان بودیم اما کمترین خسارت را 
داشته باشــــیم افزود: عملکرد ارزشمند وزارت نیرو 

باعث خرسندی است.
وی با اشــــاره به اینکه ســــد خرمرود و ســــد گرین را 
در دســــت افتتاح داریم که پیشــــرفت خوبی دارند 
عنوان کرد: امیدواریم به زودی شــــاهد بهره  برداری 

این پروژه ها باشیم.
شــــاهرخی بــــا بیــــان اینکه بــــه ارزش بیــــش از 800 
میلیــــارد تومان پروژه  توســــط وزارت نیرو به بخش 
خصوصی واگذار شده که هدف بلندی است بیان 
کرد: این اقدام در راســــتای تحقق اقتصاد مقاومتی 

بسیار ارزشمند است.

۲۸ روســــتای اســــدآباد زیــــر پوشــــش آبفــــا   �
نیست/ نیاز به تجهیز پست جدید برق داریم

نماینده مردم اســــدآباد در مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه 28 روســــتا در اســــدآباد زیر پوشــــش 
آبفا نیست گفت: در این شهرستان نیاز به تجهیز 
پســــت جدید برق داریــــم چراکه ظرفیــــت خدمات 

دهی به سرمایه گذاری جدید وجود ندارد.
کیومرث ســــرمدی در مراســــم افتتاح ســــد مخزنی 
نعمت آباد در اســــدآباد اظهار کرد: دیار اســــدآباد با 
تقدیم بیش از 400 شهید و دفاع از مرز و بوم ارادت 
خود را به نظام جمهوری اسامی نشان داده است.
وی بیان کرد: اســــدآباد به عنوان قطب کشاورزی و 
، اما مشــــکات زیادی  حمل و نقل در غرب کشــــور
از گذشــــته دارد البتــــه مطمئن هســــتیم با تعامل 

سازنده می توانیم بسیاری از مشکات حل کنیم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس بیان اینکه امروز 
حضور وزیر نیرو را به فال نیک می گیریم و مطمئن 
هســــتیم بخشی از مشــــکات رفع شــــود و پیامد 

ســــفر نیک خواهد بود گفت: مردم اطراف روســــتا 
همــــکاری خوبی در واگذاری زمین در احداث ســــد 

نعمت آباد داشتند که قدردان آنها هستیم.
وی با اشاره به اینکه مشکات آب شرب در هنگام 
اوج مصرف را در اســــدآباد شــــاهد هســــتیم افزود: 
گاهی در برخی محات اســــدآباد و برخی روســــتاها 
شــــاهد قطعی آب هســــتیم که امیــــدوارم تدبیری 

شود.
ســــرمدی با بیــــان اینکه پــــروژه فاضاب شــــهری 
اســــدآباد سالها شــــروع شــــده و تصفیه خانه آماده 
اســــت و پروژه بیش از 80 درصد نتیجه داشــــته که 
امیدواریم به نتیجه نهایی برســــد گفــــت: در حوزه 
صنعت کمترین ســــهم را داریم و شــــهرک صنعتی 
اســــدآباد آماده اســــت اما با 40 درصــــد ظرفیت کار 

می کند.
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه در ایــــن خصــــوص گایه 
داریم و نبود ظرفیت مناســــب شــــبکه برق از دیگر 
مشــــکات ماست خاطرنشــــان کرد: نیاز به تجهیز 
پست جدید داریم چراکه ظرفیت خدمات دهی به 

سرمایه گذاری جدید وجود ندارد.
نماینــــده مردم اســــدآباد در مجلس با اشــــاره به 
اینکه با وجود زحمات مســــووالن آب و فاضاب 
لودگی  آ آب، قطعی و  کمبود  اما در روستاهایی با 
آب مواجــــه هســــتیم افــــزود: 28 روســــتای ما زیر 
پوشــــش آبفا نیســــت و وقتــــی بنیاد مســــکن و 
به  کنند  آســــفالت  را  آنجــــا  می خواهند  دهیــــاران 
دلیل فرســــوده بودن لوله های آب با مشــــکاتی 

هستند. مواجه 
وی با اشــــاره بــــه اینکه روســــتاهایی هســــتند که 
مشــــکل ســــامت آب و تأمین آب ســــالم دارند و 
امیــــدوارم رهاورد این ســــفر توجه بــــه این موضوع 
باشــــد افزود: توســــعه پســــت شــــهرک صنعتی و 
تأمین آب شرب سالم و کافی از خواسته های مردم 

اسدآباد است.
ســــرمدی تأکیــــد کرد: در حــــوزه مســــایل فرهنگی 
شهرســــتان اسدآباد مشکاتی اســــت که با وجود 
زحمات فــــراوان امام جمعه، اما در این زمینه نیاز به 

عنایت مسووالن داریم.

ح های تغذیه مصنوعی در همدان/   � اجرای طر
صرفه جویی 300 میلیون مترمکعبی آب

مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای همدان با اشاره 
بــــه اجرای طرح هــــای تغذیــــه مصنوعی در اســــتان 

گفت: این اقــــدام از 300 میلیون مترمکعب اضافه 
برداشت منابع آب زیرزمینی جلوگیری کرد.

منصــــور ســــتوده در مراســــم افتتاح ســــد »نعمت 
آباد« اســــدآباد با بیان اینکه اجرای طرح های تغذیه 
مصنوعی مانــــع از اضافــــه برداشــــت 300 میلیون 
مترمکعب منابع آب زیرزمینی در اســــتان همدان 
شــــد اظهار کــــرد: آب به عنوان ســــرمایه مشــــترک 
انســــان ها و از اساســــی ترین حقــــوق بشــــر باید به 

درستی صیانت شود.
وی با بیان اینکه بایــــد با رعایت حقابه ها عادالنه 
در اختیــــار همــــگان قــــرار گیــــرد و به نســــل های 
بعدی ســــپرده شــــود گفت: تأمیــــن حداقل نیاز 
پایه آبی مــــردم و اطمینان از اینکــــه افراد در تمام 
حداقل  به  فیزیکی  و  اقتصادی  دسترسی  اوقات، 
آب را داشــــته باشــــند از وظایــــف ذاتی  نیــــاز پایه 

دولت هاست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به 
راه اندازی پویش »هر هفته الف_ب ایران« افزود: با 
اجرای این طرح اقدامات خوبی طی ســــال های اخیر 

در حوزه تأمین آب صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه ای همدان 
با ایجاد چند ســــد، تأمین آب شــــرب سالم و فراهم 
کردن آب صنایع در دولت تدبیر و امید، برای رونق 
و توســــعه این اســــتان زحمات زیادی متحمل شد 
اســــت عنوان کرد: تأمین آب نیروگاه شهید مفتح، 
پتروشیمی هگمتانه و چند طرح بزرگ دیگر از محل 

پساب کار ارزشمندی بوده است.
ســــتوده با تأکید به اینکه ســــد نعمت آباد با هدف 
تأمیــــن آب 450 هکتار اراضی کشــــاورزی و با اعتبار 
80 میلیارد تومان گام بزرگی در جهش تولید است 
بیان کرد: این مهم جلوه ای نوین از گردشگری را در 

این منطقه ایجاد خواهد کرد.

17 پروژه در همدان با یک هزار و 400 میلیارد   �
تومــــان در حال انجام اســــت/ افتتاح؛ ۲ ســــال 

دیگر
مدیرعامل شــــرکت برق منطقــــه ای باختر از اجرای 
17 پروژه با اعتبار یک هــــزار و 400 میلیارد تومان در 
همدان خبــــر داد و گفت: این پروژه ها تا دو ســــال 
دیگر افتتاح می شــــوند و ظرفیت استان را تا بیش 

از 30 کیلوولت برق افزایش خواهند داد.
فرهــــاد شــــبیهی در حاشــــیه افتتــــاح ســــد مخزنی 
نعمت آباد در اسدآباد توســــط وزیر نیرو اظهار کرد: 

راه اندازی پویش »هر هفته -الف- ب ایران« باعث 
شــــد با همه سختی ها و مشــــکات با خودباوری و 
سختکوشی و افتخار خدماتی را به مردم ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه در پویش بیست و یکم تعدادی 
از پروژه ها در حال افتتاح است گفت: طی سه سال 
گذشته توانســــتیم خدماتی را ارائه دهیم که باعث 

تأمین رفاه و آسایش مردم شود.
مدیرعامل شــــرکت برق منطقه ای باختر ادامه داد: 
افتتاح چهــــار پروژه با اعتبــــار 460 میلیــــارد تومان 
از ســــوی وزارت نیــــرو باعث ارتقــــای کیفیت برق و 

توسعه زیرساخت های منطقه بوده است.
وی با بیان اینکه هدف ما توسعه اقتصادی است 
و نگاه مان نیز توســــعه ای افزود: عــــاوه بر آنها 17 
پروژه با اعتبار یک هزار و 400 میلیارد تومان در حال 
انجام اســــت که تا دو ســــال دیگر افتتاح می شــــود 
و ظرفیت اســــتان را تــــا بیــــش از 30 کیلوولت برق 

افزایش می دهد.

افتتاح و کلنگ زنی 5 پروژه صنعت آب و برق   �
در استان همدان

همچنیــــن روز گذشــــته پنــــج پروژه صنعــــت آب و 
برق در اســــتان همدان با حضور وزیر نیرو افتتاح و 

کلنگ زنی شد.
هم زمان بهره بــــرداری و عملیات اجرایی چهار پروژه 
تأمیــــن برق اســــتان نیز آغاز شــــد و بهره بــــرداری از 
آبرســــانی به 30 روســــتا در 6 شهرستان این استان 

نیز انجام گرفت.
طرح آبرســــانی به 30 روســــتا با 48 میلیــــارد تومان، 
ظرفیــــت مخــــزن زمینی یکصــــد مترمکعــــب، 250 
مترمکعب ظرفیت مخزن هوایی و 63 هزار و 577 
متر خط انتقال به بهره برداری رسید که این طرح 27 

هزار و 628 نفر را زیر پوشش قرار می دهد.
پروژه های تأمین برق اســــتان همدان نیز شــــامل 
" 4 و خطوط  پســــت 63.20 کیلوولت ســــیار "مایر
مرتبط با ظرفیت پســــت 15 مگاولت آمپر و با طول 
24 کیلومتــــر و خــــط 63 کیلوولت در شهرســــتان 
، پســــت 63.23 کیلوولت ســــیار کرفس در  مایــــر
 ، شهرســــتان "رزن" بــــا ظرفیــــت 30 مگاولــــت آمپر
افزایــــش ظرفیــــت پســــت های "اســــدآباد" یــــک- 
"تویســــرکان" به میزان 25 مگاولت آمپر و شــــروع 
عملیات اجرایی خط خرم آباد یک به پســــت بهمن 
" بــــود که در مجمــــوع با ســــرمایه گذاری 460  "مایر

میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی شد.

مدیر شبکه بهداشت نهاوند:

ضرورت فرهنگسازی برای مقابله با کرونا در نهاوند
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیر شــــبکه بهداشــــت و 
درمان شهرستان نهاوند از هشــــدارهای سنگین شیوع 
گســــترده کروناویــــروس خبــــر داد و گفــــت: حفاظــــت از 
سامتی و جان مردم وظیفه و خط قرمز ماست و ضرورت 
فرهنگسازی برای مقابله با کرونا در الیه های مختلف این 
شهرســــتان فقط با کمــــک اصحاب رســــانه و پویش های 

مردم محقق خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، ســــیامک دانشــــور با بیــــان اینکه هر 
گونــــه کم توجهــــی به رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
آغاز موج جدیــــد بیماری و به خطر افتادن ســــامتی مردم 
و در نهایــــت مــــرگ ومیر اســــت، اظهــــار کرد: برگــــزاری هر 
گونه مراســــم عروســــی و عزاداری در تاالر و رستوران ها در 
شهرستان ممنوع است و با کســــانی که کارشکنی کنند، 

برخورد قانونی خواهد شد.

وی با بیــــان اینکــــه از ادارات دولتــــی و غیردولتی و صنوف 
در شهرســــتان نهاوند خواهشــــمندیم اصول بهداشتی را 
رعایت و همه کارکنان و مراجعان از ماسک استفاده کنند، 
مطرح کرد: از همه اصناف خواســــتاریم اصول بهداشــــتی و 
فاصله گذاری فردی را رعایت کرده و از ورود مشتریان بدون 

داشتن ماسک به محل کسب جلوگیری کنند.

پلمب جایگاه های عرضه سوخت در صورت عدم   �
استفاده از دستکش

وی با اشاره به اینکه تاش ما و همه مسؤوالن شهرستان 
برای کنترل شیوع بیماری کرونا باید مضاعف باشد، تصریح 
کرد: جایگاه های عرضه ســــوخت در شهرستان موظف به 
تهیه دستکش یکبار مصرف برای مشتریان هستند و در 
صورت مشاهده عدم اســــتفاده از دستکش در جایگاه ها 

 جایگاه عرضه ســــوخت با دســــتور قضایی پلمب 
ً
ســــریعا

می شــــود. دانشــــور ادامه داد: هر گونه فعالیــــت مداحان 
در مراســــم  ختم و عزا ممنوع اســــت و در صورت مشاهده، 
نسبت به جمع آوری وسایل صوتی و توقیف خودرو اقدام 

و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی با اشــــاره به اینکه برگزاری هر گونه مراســــم عروسی در 
شهرســــتان ممنوع اســــت و در صورت مشاهده نسبت 
به جمع آوری وســــایل صوتی خوانندگان اقدام و مسؤول 
برگزارکننــــده عروســــی به مراجــــع قضایی معرفــــی خواهد 
شــــد، گفت: درج هر گونه خبر از منابعی غیر از ستاد کرونا 

ممنوع بوده و با افراد متخلف برخورد خواهد شد.
دانشور با بیان اینکه رانندگان وسایل حمل نقل عمومی 
موظف هســــتند اصــــول بهداشــــتی را رعایت و نســــبت 
بــــه ضدعفونــــی مرتب وســــیله نقلیــــه خود اقــــدام کنند، 

خاطرنشان کرد: دفاتر پیشخوان و بانک ها برای جلوگیری 
از تجمع در محل کار نســــبت به نوبت دهی اقدام و از ارائه 

هر گونه خدمات به افراد فاقد ماسک خودداری کنند.
وی با اشــــاره به اینکه آرایشــــگاه ها در جهــــت نوبت دهی 
الکترونیکی و رعایت اصول بهداشــــتی اقــــدام کنند و در 
صورت مشــــاهده تجمع با آنها برخورد قانونی خواهد شد، 
بیان کرد: تجمع در مراســــم  تشییع و تدفین بیش از 10 نفر 
ممنوع است و صاحبان عزا ملزم به دادن تعهدنامه کتبی 
به نیروی انتظامی بوده و توزیع ماســــک هنگام تشــــییع و 

تدفین به همراهان ضروری است.
گهی مراســــم  در  دانشــــور با اشــــاره به اینکه درج هر گونه آ
رسانه ها ممنوع اســــت و از اصحاب رسانه و دستگاه های 
اجرایی شهرســــتان خواهشــــمندیم برای همکاری در امر 
آموزش و اطاع رسانی مبارزه با کرونا ما را یاری کنند، گفت: 

از ســــازمان نظام پزشــــکی خواســــتاریم نظارت بیشتری بر 
مطب های بخش خصوصی داشــــته باشــــد و آنها ملزم به 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی 
و نســــبت به نوبت دهــــی الکترونیکی اقــــدام کنند که از 
تراکم مراجعــــان در مطب ها، داروخانه ها و آزمایشــــگاه ها 

جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه هر مکانی که تهدیدکننده سامت مردم 
باشد، پلمب خواهد شد، تأکید کرد: هر کس به مصوبات 
ســــتاد کرونا بــــی توجهی کند، مجرم اســــت و بایــــد از نظر 
قانونی جریمه شود و در شرایط خاص کنونی همه کسانی 
که باعث می شوند بیماری شیوع بیشتری داشته باشند 
مجرم هستند و از مردم خواهشمندیم از هر گونه مراجعه 
غیرضروری در خیابان ها و مکان های عمومی خودداری و 

در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند.

: رئیس آموزش و پرورش مالیر

مشارکت دانش آموزان 
روستایی مالیر در کالس های 

حضوری بیشتر است
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره آموزش 
و پرورش شهرســــتان مایــــر اعام کرد: بــــا توجه به 
کمتر  اینکه جمعیــــت دانش آمــــوزان در روســــتا ها 
است، مشارکت در کاس  های حضوری در مناطق 
روستایی بیشتر از مدارس سطح شهرستان است.

به گزارش هگمتانه، هادی سلگی اظهار کرد: از زمان 
بازگشایی مدارس شهرســــتان مایر تا امروز میزان 
مدرســــه  در  حضور  بــــرای  دانش آموزان  مشــــارکت 
و شــــرکت در کاس هــــای درس در مقطــــع ابتدایی 
60 درصد، متوســــطه اول 72 درصد، متوســــطه دوم 
نظری 73 درصد و متوســــطه دوم فنی حرفه ای و کار 

و دانش 55 درصد بوده است.
وی با تأکید بر اختیاری بــــودن حضور دانش آموزان 
در مــــدارس تصریح کــــرد: حضور دانش آمــــوزان در 
مدرسه به هیچ وجه اجباری نبوده و صاح و اختیار با 

والدین است، مدارس باز هستند و اولیاء مخیرند.
آموزش و پــــرورش شهرســــتان مایر  رئیــــس اداره 
ادامــــه داد: دانش آموزان طبق گروه بندی زوج و فرد 
در مدرسه حضور پیدا می کنند و کاس ها حداکثر با 

حضور 15 دانش آموز تشکیل می شود.
وی بــــه بازدیدهای صــــورت گرفته از مدارس اشــــاره 
و خاطرنشان کرد: اصول بهداشــــتی از جمله تهویه 
مناســــب، شستن مرتب دســــت ها، فاصله گذاری 
هوشمند، ضدعفونی ســــطوح و استفاده از ماسک 
به صورت مطلــــوب در مدارس شهرســــتان رعایت 

می شود.
سلگی خاطرنشــــان کرد: مواد ضدعفونی و ماسک 
برای اســــتفاده شــــخصی توســــط خــــود دانش آموز 
بــــه مدرســــه بــــرده می شــــود وگرنــــه ماســــک برای 
دانش آموزانی کــــه به هر علت همراه خــــود نیاورده 

باشند، فراهم است.
بــــه نقــــل از ایســــنا، وی در پایــــان ضمــــن تأکیــــد بر 
از  کاس هــــای مجــــازی در ســــاعات خــــارج  تــــداوم 
روال کار مدرســــه، گفت: در شــــبکه اجتماعی شــــاد 
دانش آمــــوزان همانند مدرســــه کاس بندی دارند 
تخصیــــص  زمینــــه  در  پیگیری هایــــی  همچنیــــن 
اعتبارات الزم در فراهم کــــردن امکاناتی برای حضور 
در کاس های مجازی دانش آمــــوزان بی بضاعت با 

وزارتخانه در حال انجام است.

به مدت یک هفته؛

برپایی نمایشگاه گروهی
 70 هنرمند در مالیر

مایری  هنرمنــــد   70 شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
بــــا ارائــــه 800 اثر هنــــری یــــک نمایشــــگاه گروهی در 

شهرستان مایر برپا کرده اند.
به گزارش هگمتانه؛ 70 هنرمنــــد مایری با ارائه 800 
اثر هنری یک نمایشگاه گروهی در شهرستان مایر 

برپا کرده اند.
این نمایشــــگاه به همــــت تعــــدادی از مربیان فارغ 
التحصیل رشــــته هنــــر و بــــا همــــکاری و حضور 70 
هنرمنــــد و مربی خوش ذوق مایری در رشــــته های 
خوشنویســــی، تذهیب، نقاشی و طراحی، رشته های 
چوبــــی منبت ریزقلــــم، معــــرق، پیکرتراشــــی، چرم، 
رزین، گرافیک، گلدوزی، عروسک سازی، میناکاری، 
، پتینه و ســــرامیک  زیرلعابی، کاشــــی معرق، دکوپاژ

دست ساز برپا شده است.
مدیریت این گــــروه هنری را مهناز اســــدی بر عهده 
دارد و بیشــــتر مربیــــان این مجموعه هنــــری از فارغ 

التحصیان رشته هنر هستند.
اولین نمایشگاه گروهی این مجموعه مهرماه سال 
98 برگزار شده و با استقبال هنردوستان همراه بود.

، این نمایشــــگاه تا پنجــــم مهر ماه در  به نقل از مهر
بلوار ســــیف الدوله هر روز از ســــاعت 10 تا 13 و 17 تا 
20 پذیرای بازدید عموم بوده و بازدید از نمایشــــگاه 
عموم  برای  بهداشتی  دســــتورالعمل های  رعایت  با 

آزاد است.

فرمانده انتظامی استان همدان:

کشف 30 دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال در همدان

هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده انتظامی استان 
همدان از کشــــف 30 دســــتگاه ماینر اســــتخراج ارز 
دیجیتال به ارزش شــــش میلیارد ریــــال در همدان 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه؛ سردار علی کامرانی صالح اظهار 
کــــرد: به دنبــــال دریافت گزارش هــــای مردمی مبنی 
بر راه انــــدازی مزرعه تولیــــد ارز دیجیتالی بیت کوین 
در یک شــــرکت غیر فعال در شــــهر همدان بررسی 
موضــــوع به صــــورت ویــــژه در دســــتور کار مأموران 

پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی افــــزود: مأموران پس از بررســــی های تخصصی و 
گزارش هــــای واصله،  میدانی و اطمینــــان از صحت 
بــــا هماهنگی قضائی و حضور نماینــــده اداره برق به 
محل اعــــزام و موفق به کشــــف 30 دســــتگاه ماینر 
اســــتخراج ارز دیجیتال فاقد هرگونه اسناد و مدارک 

قانونی شدند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری یک نفر 
در این رابطه گفت: کارشناسان ارزش ریالی کشفیات 

این دستگاه ها را 6 میلیارد ریال برآورد کردند.

خبــــــر پس از 16سال انتظار

افتتاح سد »نعمت آباد«
یر با حضور وز

فرماندار فامنین:

کشاورزی محور آموزش های فنی و حرفه ای 
در فامنین باشد

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســــتان همدان بــــه همراه فرماندار 
فامنین از پروژه در حال ساخت دو منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش هگمتانه، مرکز دو منظوره شهرستان فامنین در زمینی به مساحت 2796 مترمربع و زیر 

بنای 1400 مترمربع در حاشیه غربی شهرفامنین واقع شده است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اهمیت مهارت آموزی در ایجاد اشتغال 
پایــــدار گفت: ســــاخت طبقه هم کف این مرکز به پایان رســــیده و طبقه فوقانی هــــم به زودی قابل 

بهره برداری می باشد.
وهــــب مختاران از ارائه آموزش های مهارتی در مناطق محروم ســــخن گفت و بیان کرد:پرورش گل 

محمدی در شهرستان فامنین با توجه به شرایط اقلیمی نتیجه مطلوبی خواهد داشت.
مختــــاران ارائه آموزش های مهارتی بر حســــب نیاز هر منطقه را مطرح کرد و افــــزود: در این مرکز نیاز 

سنجی های آموزشی نیز با توجه به شرایط بازار کسب و کار و نیاز جامعه برگزار خواهد شد.
در ادامه این بازدید فرماندار فامنین ضمن تقدیر و تشــــکر از عملکرد خوب اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان بیان کرد: با توجه به آموزش های مهارتی مؤثر این اداره کل،حمایت و جلب توجه 

روستاییان این منطقه را در بر داشته است.
به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســــتان همدان، شــــماعی با اشاره به اینکه 
عمده فعالیت شهرستان فامنین بر اســــاس کشاورزی است، افزود: افراد با فراگیری آموزش های 

مهارتی می توانند بازار کار را در اختیار بگیرند.

وزیر نیرو بهره برداری از 
سد نعمت آباد اسدآباد 
را با چهار میلیون 
مترمکعب هدیه کوچکی 
به مردم دانست و 
افزود: این سد چهل 
و ششمین سد پایان 
گرفته در دولت تدبیر و 
امید است.

اردکانیان وعده داد: 
روستاهای شهرستان 
اسدآباد که زیر پوشش 
شبکه آب و فاضالب 
نیستند را بررسی و با 
تجمیع امکانات مالی و 
انسانی اقداماتی در این 
رابطه انجام شود.

فرمانده سپاه ناحیه رزن خبر داد؛

برگزاری 150 برنامه در هفته دفاع مقدس
هگمتانه، گروه شهرستان: داود مهدوی گفت: 150 عنوان برنامه در هفته 

دفاع مقدس در رزن و درگزین برگزار می شود.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ داود مهدوی فرمانده سپاه ناحیه رزن اظهار 
کرد: دفاع مقدس تجلی غرور انگیز ایمان و شجاعت بی مثال ملتی است 

که در راه آرمانها و اعتقاداتش از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس امــــروز به الگوی تمام آزادی خواهان جهان 
بدل شده است،ادامه داد:در حالی که تمام دنیای استکبار برای شکست 
ملت ایران در دفاع مقدس بسیج شــــده بود این کشور با اتکا به خداوند 

به پیروزی رسید.
مهدوی تاش در جهت نمایش واقعیت های دفاع مقدس و معارف آن را 
از مهمترین ضرورت های امروز برشمرد و گفت:امروز برای اینکه این رویداد 
بزرگ به الگوی ملتهای جهان بدل نشــــود رســــانه های مخالف جمهوری 
اسامی تاش می کنند تا با بیان غیر واقعی مسائل دفاع مقدس یا ایجاد 

تردید از الگو گیری دیگران از این رویداد جلوگیری کنند.
فرمانده ســــپاه شهرســــتان نقش مــــردم رزن و درگزین و ســــردرود را در 8 
ســــال دفاع مقدس بی بدیل برشــــمرد و گفت:تقدیم بیش از 400 شهید 
در دفاع مقدس فقط نشــــان دهنده بخش کوچکی از ایثارگری مردم این 
شهرســــتان ها اســــت. وی حرکت بر مســــیر درســــت و الهام گیری از ائمه 
معصومین)ع( را نجات دهنده کشور در شرایط بحرانی برشمرد و افزود:اگر 
بتوانیم جوانان را به معارف حقیقی انقاب و دفاع مقدس آشنا کنیم قطعا 

کشور بیمه خواهد بود.
به نقل از عصــــر همدان، مهدوی برگزاری رزمایــــش مؤمنانه برای کمک به 
مســــتضعفین،یادواره های مجازی شهدا،تهیه بســــته های فرهنگی برای 
خانواده ها،سرکشی از خانواده شهدا،نمایش فیلم و نقد آن و … را بخشی 
از برنامه های هفته دفاع مقدس برشــــمرد و گفت:تاش شــــده اســــت تا 

برنامه های متنوعی برای همه اقشار تدارک دیده شود.

« در بیان رشادت های رزمندگان نقش بی بدیل »هنر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: بخشدار پیرســــلمان شهرستان اسدآباد 
گفــــت: با زبــــان هنــــر می تــــوان بســــیاری از رشــــادت ها و دالورمردی 
رزمندگان و شــــهدای هشــــت ســــال دفاع مقدس را با این نســــل به 

گذاشت. اشتراک 
به گزارش هگمتانه، محســــن عزیزی از برگزاری بیــــش از 20 عنوان برنامه 
مختلــــف فرهنگی، هنری و ورزشــــی در بخش پیرســــلمان در هفته دفاع 
مقدس خبر داد و افزود: این تعداد برنامه های پیش بینی شده مختلف 
فرهنگی، هنری، ورزشــــی و بصیرتی در طول هفته دفاع مقدس در سطح 

بخش پیرسلمان و شهر آجین مرکز بخش برگزار خواهد شد.
وی اظهــــار کرد: دیدار با خانواده شــــهداء، برگزاری برنامــــه آبروی محله در 
، نواختن زنگ ایثــــار و مقاومت، برگزاری  روســــتاهای لک لک و گاوگــــدار
مسابقه فوتسال چهارجانبه، کوهپیمایی بسیجیان، برگزاری مسابقات 
کتابخوانــــی، برپایــــی نمایشــــگاه عکس، نصــــب بنر شــــهداء در ورودی 
روســــتاها و تعویض پرچم گلزار از برنامه های پیش بینی شــــده است که 

همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می شود.
عزیزی با تأکید بر ضرورت گرامیداشــــت هفته دفــــاع مقدس در جامعه 
یادآور شد: رزمندگان هشت ســــال دفاع مقدس دالورمردانی بودند که 
با روی برگرداندن از جاذبه هــــای دنیوی، با زهد و تقوا در برابر خصم باطل 
قد علم کردند تا با حفظ طریقت و شریعت، پایه های دینداری را در کشور 

مستحکم و ماندگار سازند.
وی خاطرنشــــان کرد: اگرچه دوران دفاع مقدس برای بسیاری از افراد آن 
دوره ملموس اســــت اما دوران دفاع مقدس و رشــــادت های نوجوانان 
و جوانــــان آن دوره، برای کــــودکان و نوجوانان این دوره نیــــاز به تبیین و 

روشنگری دارد.
عزیزی در گفت وگو با ایســــنا، با بیان اینکه مفاهیم جهاد و شهادت باید 
با ظرافت و حساســــیت زیادی به نسل جوان منتقل شود، گفت: با زبان 
" می توان بســــیاری از رشــــادت ها و دالورمردی رزمندگان و شهدای  "هنر

هشت سال دفاع مقدس را با این نسل به اشتراک گذاشت.
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ترجمه کتابی با موضوع پیامبر اعظم)ص( 
به فرانسه و انگلیسی

« به  هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر انتشارات شمع و مه از ترجمه مجموعه داستان »یک تکه ابر
زبان فرانســــه و انگلیسی خبر داد و گفت: این مجموعه منتخبی است از بهترین داستان هایی که 

این سال ها درباره  رسول خدا )ص( در ایران نوشته شده و به زودی ترجمه می شود.

« را که محصــــول قلم  به گــــزارش هگمتانــــه، شهرســــتان ادب مجموعه داســــتان »یــــک تکه ابــــر
نویســــندگان جوان ســــال های اخیر ایران اســــت، با انتخاب »مجید قیصری« منتشر می کند. این 
مجموعه منتخبی اســــت از بهترین داستان هایی که این ســــال ها درباره  رسول خدا )ص( در ایران 

نوشته شده است.
افشین شحنه تبار مدیر انتشــــارات شمع و مه اعام کرد: در راســــتای این کار ارزشمند شهرستان 
ادب، ما نیز در انتشــــارات شمع و مه قصد داریم نسخه فرانسه و انگلیسی مجموعه داستان »یک 

« را ارائه کنیم. تکه ابر
شــــحنه تبار ابراز کرد: همچنین آثار ترجمه شــــده در خارج از مرزها برای ادای دین به ساحت پیامبر 

اسام توزیع خواهد شد.
این ناشــــر با بیان اینکه مترجمان این آثار به زبان فرانسه و انگلیسی انتخاب و مشخص شده اند، 
« به انتخاب مجید قیصری گردآوری شــــده و یکی از 12  توضیح داد: مجموعه داســــتان »یک تکه ابر

داستان از آن خود این نویسنده است.
« تماما  گفتنی اســــت، علی اصغر عزتی پاک درباره این مجموعه گفته بود، داستان های »یک تکه ابر
کارهایی هســــتند که نویسندگان ما در ســــال های گذشته با هدف بزرگداشــــت و اظهار ارادت به 
مقام رســــول خدا )ص( نوشته اند. داستان ها هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ مضمون و درونمایه از 

فخامت و ارزش های درخوری برخوردار هستند.

همدان  مردم  نماینده  همــــدان:  خبر  وه  گر هگمتانــــه، 
درصد   90 از  اســــامی  شــــورای  مجلس  در  فامنیــــن  و 
و  کشــــوری  بازنشســــتگان  حقــــوق  همسان ســــازی 

داد. خبر  مهر  اول  از  لشکری 
حاجی بابایــــی  حمیدرضــــا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
ؤسای  ر مشــــترک  جلســــه  ششــــمین  در  شــــنبه  عصر 
ضمــــن  همــــدان  اســــتان  بازنشســــتگی  کانون هــــای 
تبریــــک هفته دفاع مقدس در پاســــخ به ســــؤال یکی 
وضعیت  ایــــن  با  اینکــــه  بــــر  مبنــــی  بازنشســــتگان  از 
بنده  گفت:  می بینید  چطور  را  کشــــور  آینده  اقتصادی 

وشن می بینم. را ر کشــــور  آینده همدان و 
بــــر اینکه مــــا در برابر ســــؤاالت جوانان  کید  بــــا تأ وی 
مســــؤول هســــتیم و بایــــد پاســــخی درســــت دهیــــم 
مردم  بــــه  کــــه  ســــختی هایی  تمــــام  شــــرمنده  ود:  افــــز

تحمیل می شــــود هستم.
بــــا اشــــاره به اینکــــه یک ماه اســــت در  حاجی بابایــــی 
بــــه  گفــــت:  رســــی می کنیــــم  را بر مجلــــس  طرح هایــــی 
دنبــــال این هســــتیم نســــبت به کاهش فشــــارها در 
اختیار  در  حداقــــل  را  اساســــی  کاالهایی  مــــدت  کوتاه 

60 میلیــــون نفر قرار دهیم.
20 میلیون نفــــر جمعیت  وی با اشــــاره بــــه اینکــــه کار 
به  اساســــی  کاالهــــای  می خواهیــــم  و  اســــت  ســــخت 
مقطع  این  از  تــــا  دهیم  قــــرار  آنها  اختیار  در  ویــــژه  طور 
ود: در برنامه ششــــم توســــعه بر ما  عبــــور کنیــــم افــــز
بازنشســــتگان   12 مــــاده  تا  گذشــــت  ســــخت  بســــیار 
لشــــکری  بازنشســــتگان   30 ماده  و  اجتماعی  تأمیــــن 
ماده  تصویــــب  بــــا  کــــه  کنیــــم  مصــــوب  را  کشــــوری  و 
ســــازمان  بدهی  دولــــت  هســــتیم  این  دنبــــال  بــــه   12
حقوق  مناسب ســــازی  و  بدهــــد  را  اجتماعــــی  تأمیــــن 

دهد. انجام  نیز  را  ســــازمان  این  بازنشستگان 
این  دنبــــال  به   29 مــــاده  در  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  با  وی 
تــــا همسان ســــازی  کنیــــم  را مکلــــف  بودیــــم دولــــت 
حقــــوق لشــــکری و کشــــوری انجام گیــــرد گفت: آقای 

می کند. اجرایی  را  آن  ســــال  چهار  از  بعد  نوبخت 
آقــــای نوبخت نیز برای  کید بر اینکه  حاجی بابایــــی با تأ
آن زحمت می کشــــند اما قانون اســــت و باید  اجــــرای 
ود:  افز می شــــد  اجرایی  ماه  وردین  فر ابتــــدای  از  حتما 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیســــیون  رئیس  عنوان  به 
از ابتدای  بــــه دولت بگویــــم  را بگویم و  بایــــد قانــــون 
ابتدای  از  کننــــد  کمــــک  حداقل  کــــه  باشــــد  وردین  فر

شود. اجرایی  مهرماه 
ادامه  مجلس  در  فامنیــــن  و  همــــدان  مردم  نماینــــده 
99 را مصوب  2 بودجه ســــال  داد: مــــا بنــــد )و( تبصره 
50 هــــزار  کردیــــم کــــه در آنجــــا مصــــوب شــــد دولــــت 
را  خود  دارایی هــــای  و  شــــرکت ها  از  تومــــان  میلیــــارد 

بازنشستگان  حقوق  همسان ســــازی  برای  و  وشد  بفر
شود. هزینه  لشــــکری  و  اجتماعی  تأمین 

32 هــــزار میلیــــارد  وی گفــــت: دولــــت از ایــــن مبلــــغ 
تومــــان تخصیص داده که ســــازمان تأمیــــن اجتماعی 
رقــــم باالیی  کــــه واقعا  انجــــام دهد  را  همسان ســــازی 

. ست ا
 50 32 هــــزار میلیــــارد تومان از  ود:  حاجی بابایــــی افــــز
باالیی  رقم  و  یافــــت  اختصاص  تومــــان  میلیــــارد  هزار 
بــــرای تمــــام  کــــه  اســــت، در واقــــع مجمــــوع حقوقــــی 

کردیم این میزان اســــت. کارمندان اضافه 
 90 آقــــای نوبخت گفــــت اگر  وی بــــا اشــــاره به اینکــــه 
درصد همسان ســــازی حقوق بازنشســــتگان کشوری 
32 هــــزار میلیارد تومان برای  و لشــــکری را انجام دهد 
میلیارد   18 تبصــــره  طبق  که  صورتی  در  می خواهــــد  آن 
تومــــان باقی مانده اســــت گفت: ما بایــــد ترمیم کنیم 
و نســــبت بــــه طرحی کــــه در خصوص کاالی اساســــی 
50 هــــزار میلیارد  می دهیــــم با دولــــت توافق می کنیم 
هم  تعــــدادی  و  شــــود  اضافه  قبــــل  مبلــــغ  به  تومــــان 
90 درصد  مصوبه در دســــت دولت داریم تا آن بتواند 

کند. اجرایی  مهرماه  ابتدای  از  را  همسان ســــازی 
نماینــــده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
طرح  این  اجرای  در  دولــــت  و  ما  کرد:  یح  تصر اســــامی 
اســــت  ســــال   30 نیز  بنــــده  و  هســــتیم  متفق القــــول 
کار  و  می دهم  انجــــام  کار  بازنشســــتگان  مــــورد  در  که 

بکنم. نمی خواهم  هــــم  تبلیغاتی 
درمــــان  مشــــکات  بایــــد  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
در  کارمندهایی  گفت:  کنیم  حل  نیز  را  بازنشســــتگان 
کارمند  و  نیســــتند  علمی  هیأت  که  داریم  علوم  وزارت 
50 درصد داده شده اما به  هســــتند، به همه شاغان 
آنها هم  آنهــــا تعلق نگرفتــــه که پیگیر حل مشــــکات 

هستند. ایران  ملت  همه،  چون  هســــتیم 

پل سردار همدانی 30 میلیارد تومان نیاز دارد  �
گاهی اوقات  کشــــور  با بیان اینکه مشــــکل ما در  وی 
را حــــل و بودجه  کســــی مشــــکل  کــــه چه  این اســــت 
اختصاص  فقط  بوده  کســــی  چه  نیســــت  مهم  و  داده 
برای  کار  وع  شــــر همسان ســــازی  شــــد:  یــــادآور  یابــــد 
بازنشســــتگان و نیــــز گام خوبــــی اســــت و امیدواریم 
بــــا ایــــن کار عدالت اجرایی شــــود و به آن ســــمت نیز 

بیشــــتر حرکت کنیم.
نماینــــده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
وژه پل شــــهید همدانی  اســــامی با اشــــاره به اینکه پر
آقــــای  30 میلیــــارد تومــــان می خواهــــد کــــه بــــا ســــفر 
30 میلیارد تومــــان از اعتبار ملی خواســــتیم  نوبخــــت 
80 درصد این  ود: تا دو مــــاه دیگر  اختصــــاص یابد افز

اعتبار تخصیص می یابد و کار بســــیار ســــنگینی انجام 
. د می شو

 88 ســــال  اکباتان  بیمارســــتان  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
سازمان  که  بود  نیاز  تومان  میلیارد   170 و  شــــد  وع  شر
 12 و  دهد  تخصیــــص  را  آن  شــــد  قرار  بودجه  و  برنامــــه 
تا  آوردیم  کرد: فشــــار  وردیــــن افتتاح شــــود عنوان  فر
بهمــــن ماه شــــاهد افتتاح باشــــیم امــــا پیمانکار قول 

داد. را  ماه  وردین  فر
حاجــــی بابایــــی به ســــاخت مرکــــز ملی ســــرطان غرب 
ایران  وژه  ین پر رگ تر گفت: این بز کرد و  کشور اشــــاره 
 200 به  نیاز  شــــده  آن  در  که  ینه هایی  هز جز  که  اســــت 

شــــود. تکمیل  تا  دارد  اعتبار  تومان  میلیارد 
ســــوی  از  اعتبار  تومان  میلیــــارد   100 تخصیــــص  از  وی 
ود: قرار شــــد  وژه خبــــر داد و افز دولــــت برای این پــــر
آبان ماه مرحلــــه اول این مرکز افتتاح شــــود  ابتــــدای 
وژه ای بــــرای تأمین  و خردادمــــاه به اتمام برســــد که پر

است. شهر  این  رفاه 
نماینــــده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
35 میلیــــارد تومان  اســــامی با اشــــاره به اختصــــاص 
بــــرای افتتاح مــــوزه منطقه ای در تپــــه هگمتانه گفت: 
در  معاصر  هنرهــــای  مــــوزه  برای  تومــــان  میلیــــارد   35
تپه  ســــازی  آماده  برای  تومان  میلیارد   50 و  مصلی  تپه 
اینها  که  یافته  تخصیــــص  جهانی  ثبــــت  برای  هگمتانه 
را  وژه هایی  پر ساله  یک  که  هســــتند  درشتی  اعتبارات 

کنیم. افتتاح  همدان  در 
ین موضوعات این  از تأســــف بارتر وی ادامه داد: یکی 
تخت   150 اجتماعی  تأمین  بیمارســــتان  در  که  اســــت 
اســــتفاده  و  کرده  قفل  را  آن  در  کــــه  دارد  وجود  آماده 
نمی کننــــد؛ نمی دانم چرا؛ فعا کــــه مدیر این مجموعه 
تغییــــر کرده؛ اما تعجب می کنم که چرا از بیمارســــتان 

نمی شود. استفاده  رگ  بز
بیان  با  ســــخنانش  از  دیگری  بخش  در  حاجی بابایــــی 
 6 گاوداری  ســــه  گیرد  ونق  ر اســــتان  اینکه  برای  اینکه 

ود: استان در حال تحول  کردیم افز هزار رأســــی ایجاد 
عظیمی اســــت و دارد محل رجوع می شود.

وی بــــا بیان اینکــــه بنیاد مرحوم فرشــــچیان اقدامات 
زیــــادی در همدان انجــــام داده که در حــــال حاضر نیز 
کمــــک می کننــــد تا مرکز ملی ســــرطان غرب کشــــور را 
کید کرد: در این مرکز ســــه شــــیفت  راه اندازی کنیم تأ
آبان ماه شــــاهد افتتــــاح مرحله  تا  کار انجام می شــــود 

باشیم . اول 

ح جامــــع شــــهر همــــدان 100 هکتــــار زمین   � در طــــر
اختصاص می یابد

اشــــاره  با  مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
زمین  هکتار   100 همدان  شــــهر  جامع  طرح  در  اینکه  به 
دانشــــگاه  کنار  می خواهیم  گفت:  می یابد  اختصــــاص 
بسازیم  متری  یک هزار  ویایی  خانه های  اســــامی  آزاد 

کنیم. اســــتادان  کوی  مانند  را  آنجا  تا 
زشــــی زیادی ساختیم  وی با بیان اینکه ســــالن های ور
ود:  وســــتاها رفتــــه ایم افز کــــه در حال حاضر به تمام ر
ایــــن مــــدت هرچــــه انجــــام دادم و دارم متعلق به  در 

است. مردم 
وشــــیمی کار بســــیار  ود: در زمینه پتر حاجی بابایــــی افز
رگــــی صــــورت گرفته و در ایــــن اســــتان منطقه ویژه  بز
آن  که چند شــــرکت در  را شــــکل دادیم  برتر  فنــــاوری 

می کنند. کار 
وژه  50 پر وی خاطرنشــــان کرد: در حال حاضر بیش از 
ملــــی در اســــتان در حال انجام اســــت که کار آســــانی 

کرده ایم. آغاز  ظرافت  با  را  کارهایی  و  نیســــت 
اشــــاره  با  مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
وز  که امر کردیم  افتتــــاح  را  اینکه دانشــــگاه صنعتی  به 
3 هــــزار دانشــــجوی صنعتی تحصیــــل می کنند  آن  در 
آمــــد و ردیف ملی  8 به همدان  ود: دانشــــگاه دی افــــز

دارد. مصوب 

می خواهیم بازاری در همــــدان راه اندازی کنیم تا   �
کاالهــــای مریوان بــــا همان قیمــــت در اینجا عرضه 

شود
7 هزار و  20 ســــال قبــــل  بــــا بیان اینکه  حاجی بابایــــی 
300 کیلومتــــر محــــدوده شــــهر مصوب شــــده بود که 
هزار  با  می کنیــــم  تاش  بــــاز  که  بودند  کــــرده  کم  را  آن 
300 برســــانیم  7 هــــزار و  آن را بــــه  مصیبــــت بتوانیــــم 
در  که  کرده اند  رهــــا  را  ظرفیت هایی  متأســــفانه  گفت: 

هستیم. احیا  حال 
وز در شــــهر همــــدان مانند  وی بــــا بیــــان اینکــــه امــــر
که  کســــانی  و  می شــــوند  اضافه  آدم هایی  راهپیمایــــی 
عنوان  می دانند  بهشــــت  را  همدان  می آینــــد  اینجا  به 
کــــرد: همــــدان افتخــــاری اســــت در ایران و بــــه قطب 
بــــودن آن افتخــــار می کنیــــم و بایــــد بــــرای همدان در 

کنیم. کار  منطقه ای  و  ملی  ســــطح 
اشــــاره  با  مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
همدان  در  بــــازار  هســــتیم  ایــــن  دنبال  بــــه  اینکه  بــــه 
یوان بــــا همان  راه انــــدازی کنیــــم کــــه کاالهایــــی از مر
ما  گفــــت:  شــــود  عرضه  و  بیایــــد  همــــدان  به  قیمــــت 
همدان  در  بازارش  که  شــــدیم  اســــتان   18 و   17 قطب 
با همــــان قیمت به  یوان  از مر باشــــد و همه اجنــــاس 

وش برســــد. همدان بیاید و به فر
ســــرعت  به  ایــــران  اقتصاد  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
و  ود و اگر یقــــه مــــا را گرفته اند و غــــذا و دار بــــاال مــــی ر
ایران پیشــــرفت  که  ایــــن خاطر اســــت  نمی دهنــــد به 
دیگر  کشــــورهای  در  یم ها  تحر ایــــن  اگر  ود:  افــــز نکند 
جمهــــوری  ایــــن  نمی آوردنــــد،  دوام  می شــــد  اعمــــال 
اســــامی ایران اســــت که معــــدل اقتصــــاد، فناوری و 

داشت. خواهد  را  نظامی 
کید بــــر اینکه باید  به نقل از فــــارس، حاجی بابایی با تأ
کنیم و این  که خفه کننده اســــت عبــــور  از این مرحله 
راه طوالنی نیســــت بیان کرد: باالخــــره ندانم کاری هم 

کنیم. عبور  ســــختی  از  باید  اما  است  داخل  در 

ن  ســــا شنا ر کا خی  بر  : ن ا همــــد خبر  ه  و گــــر  ، نــــه هگمتا
ت  ال بــــه تحو جــــه  بــــا تو نــــد  د مســــکن معتقد قتصــــا ا
شیب  ز  ا  ، ر کشــــو بر  کم  حا ی  د قتصا ا یط  ا شــــر و  خیر  ا
ســــته  کا ل  ســــا نی  یا پا ی  ه هــــا ما ر  د مســــکن  قیمــــت 

. د می شو
ســــال  اواخر  در  که  حالــــی  در  هگمتانه،  گــــزارش  بــــه 
مســــکن،  اقتصــــاد  کارشناســــان  از  برخــــی  گذشــــته 
امســــال  نخســــت  نیمــــه  در  آرام  بــــازاری  پیش بینــــی 
بــــرای بازار مســــکن را با ایــــن بهانه کــــه بیش از این 
نــــدارد و  افزایــــش قیمت هــــا وجــــود  امــــکان  دیگــــر 
داشــــتند،  یافتــــه  کاهــــش  خانوارهــــا  یــــد  خر قــــدرت 
طــــم غیر قابــــل مهاری را  بودنــــد کارشناســــانی که تا
پیش  جاری  سال  نخست  ماه   6 در  مســــکن  بازار  در 

می دیدند. سرمایه گذاران  وی  ر
قیمت ها  ثبــــات  داد،  رخ  کــــه  اتفاقــــی  حــــال،  ایــــن  با 
و و رشــــد قیمت در  ز و ســــکه و خودر ار در بازارهــــای 
برخی  کــــه  چند  هر  بــــود؛  مســــکن  و  ســــهام  بازارهای 
هم  را  بــــورس  در  قیمــــت  اصــــاح  وز  بــــر پیش بینــــی 
وج بازار  آنچه در عمــــل رخ داد، خر امــــا  کــــرده بودند؛ 
بازارهای  در  تاطــــم  ایجــــاد  و  رشــــد  مــــدار  از  ســــهام 
 
ً
نهایتا ولــــی  بود؛  اخیر  ماه  دو  در  ز  ار و  ســــکه  و،  خودر
بــــازار مســــکن همــــواره به ســــود ســــفته بازان پیش 
تــــر از پیش بینی ها، متوســــط قیمت  رفــــت و حتی فرا
 15 متری  از  تهــــران  در  مســــکونی  واحد  مترمربع  هــــر 
 23 متری  بــــه   98 اســــفند  پایان  در  تومــــان  میلیــــون 

رســــید.  99 مرداد  پایان  در  تومان  میلیون 
وی، بــــاز هم دعــــوای »آینده بازار مســــکن در  بــــه هر ر

اقتصــــاد  کارشناســــان  میــــان   »99 ســــال  دوم  نیمــــه 
یا  رکود  »آرامــــش،  قطبــــی  دو  و  پابرجاســــت  مســــکن 
یا  افسارگســــیخته  »رشــــد  و  قیمت ها«  کاهــــش  حتی 
اقتصاددانان  میان  عمومی«  تورم  با  متناســــب   

ً
نهایتا

است. جریان  در 
هــــر چند کــــه بیشــــتر کارشناســــان اقتصاد مســــکن، 
گرفته انــــد و معتقدند باید  را در پیــــش  ســــمت میانه 
جمله  از  مســــکن  بــــازار  ون  بر و  ون  در جوانــــب  همــــه 
مســــائل بین المللــــی، انتخابــــات ریاســــت جمهــــوری 
، وضعیت بازار ســــرمایه،  آمریــــکا در آبان ماه، نرخ دالر
جمهوری  ریاســــت  انتخابات  طا،  جهانی  انس  قیمت 
پایان   ، ســــاز و  ساخت  رکود  کشــــورمان،  آینده  ســــال 
دوره جابه جایی مســــتأجران، افزایــــش قیمت مصالح 
ســــاختمانی، عدم اســــتقبال مردم از وام های نوسازی 
بافــــت فرســــوده و بســــیاری اتفاقات دیگــــر را هم در 
نظــــر گرفت؛ ســــپس با جمــــع بندی ایــــن متغیرها، به 
که احتمااًل بازار مســــکن با رشد  این نتیجه می رســــند 
قیمت مواجه اســــت اما نه با این شــــیب تندی که در 

آن بودیم. نیمه اول امســــال شاهد 

کم   � زبــــان: شــــیب افزایــــش قیمــــت مســــکن  ر
د می شو

اینکه  بیــــان  با  اقتصــــادی  کارشــــناس  زبــــان  ر نرگس 
سال  طی  مســــکن  بازار  در  قیمتی  جهش  وز  بر از  پس 
97 این تصور وجود داشــــت که ایــــن بخش همچون 
وارد  رکودی  دوره  یــــک  به  خود  گذشــــته  تاریخی  وال  ر
از  دســــته  دو  اثرگــــذاری  نحــــوه  می گویــــد:  می شــــود، 

ســــبب  مســــکن  بازار  وند  ر بر  مهم  مؤلفه هــــای 
وال گذشــــته خود،  شــــد تا ایــــن بازار برخــــاف ر
یــــک دوره متفاوت به لحــــاظ قیمت و معامات 

کند. آغاز  را 

در   � مســــکن  قیمت  کاهنده  احتمالــــی  عوامــــل 
سال دوم  نیمه 

ر  بازا قیمتی  ونــــد  ر بر  ر  اثرگــــذا عوامل  یــــن  مهم تر وی 
وه اولیه و ثانویه تقســــیم بندی  مســــکن را به دو گــــر
کاهش  همچــــون  عواملــــی  اســــت:  معتقــــد  و  کــــرده 
حد  از  بیش  افزایــــش  به واســــطه  خانوار  ید  خر قدرت 
کاهش  مســــکن،  بــــازار  در  قیمتی  اشــــباع  و  قیمــــت 
مســــکن،  ید  خر ت  تســــهیا دهــــی  پوشــــش  قــــدرت 
اجرای  گذشــــته،  ماه های  در  قیمت  قابل توجه  رشــــد 
ملی  اقدام  طرح  قالــــب  در  مســــکن  تولید  برنامه های 
کاهش  احتمــــال   ، مهــــر مســــکن  تحویل  و  مســــکن 
ز از جمله عواملی اســــت که  یم هــــا و ثبــــات نرخ ار تحر
ماه های  در  مســــکن  قیمت  ثبــــات  زمینــــه  نــــد  می توا

آتی از ســــال جاری را رقم بزنند.
این  بر  عــــاوه  می گوید:  مســــکن  اقتصاد  کارشــــناس 
دسته  مســــکن،  بازار  بر  اثرگذار  فاکتورهای  از  دســــته 
زمینــــه  می تواننــــد  وز  بــــر صــــورت  در  عواملــــی  دیگــــر 

را رقم بزند. بازار  استمرار رشــــد قیمت در این 

در   � مســــکن  خ  نــــر فزاینــــده  احتمالــــی  عوامــــل 
تی آ ماه های 

زی  ار نوســــانات  وز  بر و  ز  ار نــــرخ  افزایش  وی  گفتــــه  به 
، باال  جدید، کاهش عرضه مســــکن در مقایســــه با نیاز
بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینه های ســــاخت 
احتمــــال  به دلیــــل  نقدینگــــی  افزایــــش  احتمــــال  و 
اســــتقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کســــری 
بودجه ناشــــی از کاهش درآمدهــــای نفتی و… از جمله 

کــــه احتمــــال افزایــــش مجدد  عوامــــل مهمی اســــت 
فراهم  را  جــــاری  ســــال  از  آتی  ماه های  در  ملک  قیمت 

کرد. خواهد 
کید بر اینکه آهنگ  این کارشــــناس بازار مســــکن با تأ
وهای اثرگذار  تحــــوالت در بازار مســــکن به برآینــــد نیر
بــــر قیمت مســــکن بســــتگی دارد، ادامــــه می دهد: تا 
کــــه نقدینگی تولید شــــده نتوانــــد جذب تولید  زمانی 
شــــود، فعالیت هــــای ســــوداگرانه در بــــازار مســــکن، 
بــــه افزایش  و، طا و… ادامــــه یافته و منجر  ، خــــودر ز ار

قیمت در این بازارها می شــــود.
و  اخیر  تحــــوالت  به  توجــــه  با  می شــــود:  یــــادآور  زبان  ر
می رســــد  به نظر   ، کشــــور بر  حاکــــم  اقتصادی  شــــرایط 
هرچــــه بــــه ماه هــــای انتهایی ســــال نزدیک شــــویم از 

شود. کاسته  مســــکن  بازار  در  قیمت  افزایش  شیب 

سرحدی: رکود تورمی در انتظار بازار مسکن است  �
نیز  مسکن  اقتصاد  کارشــــناس  ســــرحدی،  رضا  احمد 
نیمه  در  مســــکن  بازار  در  که  اتفاقاتــــی  اینکه  بیــــان  با 
نخســــت امسال رخ داد، از اواخر ســــال گذشته قابل 
وضع  امســــال  دوم  نیمه  در  می گوید:  بود،  پیش بینی 

است. بدتر  مراتب  به 
اقتصاد  عمومــــی  شــــرایط  به  توجه  بــــا  وی،  اعتقــــاد  به 
افزایش  ماننــــد  مــــوازی  بازارهای  وضعیــــت  و  کشــــور 
، دلیلی ندارد که  و از ســــوی دیگــــر ز و خودر نرخ طا، ار

کند. پیدا  کاهش  مســــکن  قیمت 

بازار مسکن   � از  99؛ هم ســــوداگران  6 ماه دوم 
یداران واقعی ج می شــــوند هم خر خار

که بازار  کارشــــناس اقتصاد مســــکن می گوید: تفاوتی 
آن  دوم  نیمــــه  با  امســــال  نخســــت  نیمه  در  مســــکن 
دارد در این اســــت که اگرچه در ماه های پایانی ســــال 
گذشــــته و نیمه نخســــت امســــال، خریــــداران واقعی 

کننــــده، قــــدرت خرید مســــکن نداشــــتند  و مصــــرف 
نیمه  در  امــــا  می شــــدند،  آن  وارد  ســــوداگران  تنهــــا  و 
مســــکن  بازار  از  نیز  ســــوداگران  حتــــی  امســــال،  دوم 
خــــارج و رکود ســــنگینی بــــر آن حاکم می شــــود. چون 
99 دارد  6 مــــاه دوم  ونق بیشــــتری در  ز و طا ر بــــازار ار
کشیده می شوند. بازارها  و سوداگران به ســــمت این 
که مســــکن  وی یادآور می شــــود: ســــرمایه های مردم 
کاالی مصرفــــی تلقــــی می کنند، در حدی  بــــه عنوان  را 
نیســــت که بتواننــــد ملک مورد نظر خــــود را خریداری 
کننــــد؛ درنتیجــــه رکــــود این بــــازار در ماه هــــای پایانی 

می یابد. افزایش  جاری،  سال 

واحدهای   � تعــــداد  و  ســــاز  و  ســــاخت  کاهــــش 
تی آ سال های  در  نوساز 

، ســــرحدی می گویــــد: ما با تــــورم باالتر  بــــه نقل از مهر
همچنین  و  امســــال  دوم  نیمه  در  مســــکن  بخش  در 
رکود در ســــاخت و ســــاز هم مواجه می شــــویم؛ چون 
خرید  پایین  قدرت  دلیل  به  شــــده،  ساخته  که  آنهایی 
ســــوی  از  و  می ماند  ســــازندگان  دســــت  وی  ر مــــردم، 
امکان  نقدینگی،  نداشــــتن  دلیــــل  به  ســــازنده   ، دیگر
وع فرآیند جدید ساخت و ساز را نخواهد داشت.  شــــر
وز  بر برای  مقدمــــه ای  عنــــوان  به  می تواند  اتفــــاق  این 
آتی  عــــدم تعــــادل در عرضــــه و تقاضــــا در ســــال های 

شود. تبدیل 
بــــه گفتــــه وی، بــــا توجــــه بــــه اینکــــه فصــــل جابجایی 
مســــتأجران بــــه هــــر شــــکلی بود، بــــه اتمام رســــیده، 
امســــال  دوم  نیمه  در  وش  فر و  خرید  بــــازار  ونق  ر ولی 
نشــــانه  هیچ  اینکه  ضمن  می یابــــد  کاهش  شــــدت  به 
مســــکن  بازار  در  قیمت ها  کاهش  بر  مبنی  اقتصادی 
امســــال  دوم  مــــاه   6 در  بنابرایــــن  نمی شــــود؛  دیــــده 
 93 از سال های  شاهد رکود تورمی بســــیار سنگین تر 

96 در بازار مســــکن خواهیم بود. تا 

3۲ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کشوری و لشکری

90 درصد همسان سازی 
حقوق ها از اول مهر

بیانیه حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان 
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

حماسه ای که مایه حرکت جوان 
مؤمن انقالبی خواهد بود

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: نماینده مردم همدان 
و فامنیــــن و رئیس فراکســــیون حمایــــت از جبهه 
آزادی قــــدس شــــریف بــــه مناســــبت  مقاومــــت و 
گرامیداشــــت هفته دفــــاع مقدس بیانیــــه ای صادر 

کرد.
به گزارش هگمتانه، در بیانیه حجت االســــام احمد 

حسین فاحی آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
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آیه 95 سوره نساء
هرگز مؤمنانی که بدون عذر از جهاد بازنشســــتند با 
آنان که به مال و جان در راه خدا جهاد کنند یکسان 
( بــــه مال و  نخواهند بــــود، خدا مجاهــــدان )فداکار
جان را بر بازنشســــتگان )از جهاد( بلنــــدی و برتری 
بخشــــیده و همه )اهل ایمان( را وعده پاداش نیکو 
فرموده، و خداوند مجاهدان را بر بازنشســــتگان به 

اجر و ثوابی بزرگ برتری داده است.
تاریــــخ سراســــر شــــکوهمند این مــــرز و بــــوم مملو 
از انســــان هایی اســــت که حماســــه را با جــــان و دل 
فهمیــــده و با همت و حرکت خــــود معنا نموده اند. 
این ســــرزمین شــــاهد دالوری های مردانی است که 
برای حفظ ارزش ها پیشــــگام بوده و بــــر ترس غلبه 
کــــرده و پوزه دشــــمنان را به خاک مالیــــده و یکبار با 
سرخی خون خود و بار دیگر با ندای اهلل اکبر بر طبل 

پیروزی کوبیده اند.
برگ هــــای تاریــــخ را کــــه ورق می زنیم از شــــیخ فضل 
اهلل نــــوری و میــــرزا کوچــــک جنگلی گرفتــــه تا رئیس 
علی دلواری، سراســــر حماسه اســــت و حماسه. این 
حماســــه ها بعد از پیروزی انقاب اسامی رنگ و بوی 
دیگری به خود گرفت و در دفاع مقدس، جان تازه ای 
یافت و روح حیات و بالندگــــی به جامعه تزریق نمود 
که سال های سال، مایه نشاط و حرکت جوان مؤمن 
انقابی خواهد بود. جوانان کم و سن و سال و پیران 
با صابتی که هیمنه ابر قدرت های شرق و غرب عالم 
را در هم شکسته و درس ایستادگی و آزادگی به همه 
جهانیان دادند و مبدا تشکیل هسته های مقاومت 
در جــــای جای جهــــان اســــام شــــدند. از همت ها و 
باقری ها و متوســــلیان ها و کاظمی ها گرفته تا همان 
جوانان گمنامی که نامشــــان زینت بخش کوچه ها و 

خیابان های ما شده است.
در آغــــاز هفته دفــــاع مقدس، به احترام همه شــــهدا، 
جانبازان و ایثارگران، تمام قد می ایســــتیم و دست بر 
ســــینه ادب نهاده و با آنها هم پیمان می شــــویم.در 
پایان ضمن گرامیداشــــت یاد و خاطــــره حضرت امام 
خمینی )ره(، شــــهدای هشت ســــال جنگ تحمیلی 
و شــــهدای مدافــــع حرم، ایــــن هفته را بــــه فرماندهی 
معظــــم کل قوا )مد ظله العالی(، ملــــت غیور ایران به 
ویژه جانبــــازان، آزادگان، خانواده های معزز شــــهدا و 
رزمندگان تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز 
افزون ملت بزرگوار ایران اسامی را از خداوند متعال 

مسألت می  نمایم.

نایب رئیس کانون سراسری 
مرغداران گوشتی:

رویکرد تخریبی فعلی 
علیه تولیدکنندگان

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: نایــــب رئیس کانون 
سراســــری مرغداران گوشــــتی بــــا تاکید بــــر رویکرد 
تخریبی فعلــــی  علیه تولیدکننــــدگان گفت: امکان 
اینکــــه مرغــــداران بتوانند نهــــاده دریافــــت کنند و 
ســــپس با معدوم کردن جوجه ها، این نهاده ها را در 

بازار آزاد بفروشند عما وجود ندارد.
به گزارش هگمتانه، حبیب اسداهلل نژاد درباره مباحث 
مطرح شــــده مبنی بر اینکه مرغداران پــــس از دریافت 
ســــهمیه نهاده های دامی، جوجه های خــــود را معدوم 
می کنند و سپس نهاده را با نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند، 
 تکذیب می کنیــــم. این 

ً
گفــــت: ایــــن موضــــوع را قویــــا

شایعه ای است که برخی برای فرار از مسؤولیت های خود 
به تولیدکنندگان نسبت می دهند.

وی اضافــــه کــــرد: در واقــــع می توان گفــــت عده ای 
می خواهند با این شــــایعات تولیدکنندگان را تحت 
فشــــار قرار دهند و بــــا توجه به فرایند صــــدور مجوز 
 صدور و تأییــــد مجوز تخلیه 

ً
جوجه ریــــزی و متعاقبا

 غیر 
ً
از ســــوی دامپزشــــکی، انجام چنین کاری تقریبا

ممکن است.
اســــداهلل نژاد بــــا بیان اینکــــه مرغدار بــــرای دریافت 
نهاده باید از ســــامانه ســــماصط )ســــامانه مدیریت 
( مجوز بگیــــرد و این مجوز  اطاعات صنعــــت طیور
توسط دامپزشکی تأیید شــــود افزود: وقتی که بعد 
از پایان یافتن دوره پرورش، مرغ آماده عرضه به بازار 
 از دامپزشکی مجوز تخلیه اخذ شود 

ً
شد باید مجددا

و این مجوز توسط کشتارگاه تأیید شود.
این فعال بخش خصوصــــی گفت: در صورتی که هر 
کــــدام از این مراحل توســــط مرغداران انجام نشــــود 
برای دوره های بعــــدی نمی توانند مجوز جوجه ریزی 

دریافت کنند.
وی تصریــــح کــــرد: عــــاوه بــــر تمــــام ایــــن مــــوارد، در 
خوشبینانه ترین حالت تولیدکنندگان حدود ٣٠ درصد 
نهاده هــــای مورد نیازشــــان را با نرخ مصــــوب دریافت 
می کنند و این نهاده ها نیز معمواًل زمانی توزیع می شود 
که تولیدکننده نمی تواند برای دوره پرورش فعلی از آن 

استفاده کند و به دوره بعدی می رسد.

خبــر

استان

پیش بینی های بازار مسکن برای 6 ماه دوم سال

مسکن در رکود یا تداوم گرانی؟

معرفی هیأت رئیسه شورای اسالمی شهرستان همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: اعضای هیأت رئیســــه شورای 

اسامی شهرستان همدان انتخاب شدند.
به گزارش هگمتانه، شــــورای اســــامی شهرستان همدان 
بــــرای تعیین تکلیف انتخاب هیأت رئیســــه ســــال چهارم 
شورای اســــامی دوره پنجم شهرســــتان همدان تشکیل 

جلسه داد.
مهدی شــــعبانی ســــخنگوی شورای اســــامی شهرستان 
همدان دراین باره گفت: این جلســــه در تاریخ 29 شــــهریور 

جاری در سالن جلسات فرمانداری همدان تشکیل شد و 
اعضای این هیأت رئیســــه با رأی اعضای شورای اسامی تا 

پایان فعالیت دوره پنجم شوراها معین و انتخاب شدند.
بر اســــاس این گزارش، حاج حشــــمت اهلل احمدی رئیس 
شــــورای اسامی شهرســــتان همدان و خلیل حیاتی نایب 

رئیس شورای اسامی شهرستان همدان شد.
همچنین مهدی شــــعبانی منشی و مســــؤول امور مالی و 

سخنگوی شورای اسامی شهرستان همدان شد.
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پخش زنده سخنرانی  آخرين وضعیت مناطق زلزله زده گلستان
رهبر انقالب به مناسبت 

هفته دفاع مقدس
حضــــرت آیــــت ا... خامنــــه ای رهبــــر معظــــم انقاب 
اســــامی به مناســــبت هفتــــه دفاع مقــــدس امروز 
ساعت 10 صبح ســــخنرانی خواهند کرد. این مراسم 

به طور زنده از سیما پخش می شود.

پکن: زمان خاتمه دادن 
به نمایش مسخره آمریکا 

علیه ایران فرا رسیده است
ســــازمان های  در  مســــتقر  چین  نمایندگی  هیــــأت 
آمریکا در  بین المللی در »وین« نســــبت به ادعــــای 
زمینه فعال کردن مکانیســــم ماشه واکنش نشان 
داد و اعام کــــرد، ادعای آمریکا فاقــــد هرگونه اعتبار 

است.
نمایندگــــی چیــــن در ایــــن ســــازمان در توییتــــی در 
این زمینه نوشــــت: »اینــــک وقت خاتمــــه دادن به 
نمایش مســــخره خود آرایی شــــده )از سوی آمریکا( 
اســــت. تحریم های شــــورای امنیت ســــازمان ملل 
متحــــد همچنــــان رفع شــــده خواهند مانــــد. موضع 
تمام طرف های مانده در برجام نیز مشــــخص است: 
آمریــــکا دیگــــر جــــزو مشــــارکت کنندگان در برجام 
نیســــت و ادعای فعال ســــاختن مکانیســــم ماشه 
این کشور فاقد اعتبار است. ما متعهد به حفظ این 

توافق هستیم.«

زمان آخرین سخنرانی 
حسن روحانی در سازمان 

ملل مشخص شد
بر اســــاس برنامه زمان بندی اعام شــــده از ســــوی 
سازمان ملل متحد، حجت االسام حسن روحانی، 
رئیس جمهوری اســــامی ایران در صبح نخســــتین 
روز هفتادوپنجمین نشســــت مجمع عمومی )سه 
شــــنبه، اول مهر 1399( بــــه ایراد ســــخنرانی خواهد 

پرداخت.

شهردار جدید رودهن 
بازداشت شد

رئیس حوزه قضایی رودهن گفت: شهردار رودهن 
بــــه دلیل دریافت رشــــوه بــــه بیش از یــــک میلیارد 

تومان در موضوعات مختلف بازداشت شد.

گزینه پیشنهادی دولت 
برای وزارت صمت 

مشخص شد
رئیس کمیســــیون عمران مجلس گفــــت: احتماال 
، وزیر پیشنهادی  رئیس جمهور روز سه شنبه 1 مهر
صنعــــت، معــــدن و تجــــارت را به مجلــــس معرفی 
خواهد کرد. طبق شــــنیده های بنده، رئیس جمهور 
قرار اســــت آقای علیرضا رزم حسینی استاندار فعلی 
خراســــان رضــــوی را به عنــــوان وزیر پیشــــنهادی به 

مجلس معرفی کند.

هشدار حذف و جریمه 
متقاضیان وام ودیعه مسکن

معاونــــت مســــکن وزارت راه گفــــت: چنانچه در هر 
زمان سابقه مالکیت متقاضیان وام ودیعه مسکن 
محرز گــــردد، از فرآینــــد پرداخت تســــهیات حذف 
گردیــــده و در صــــورت اخــــذ آن تســــهیات متعهد 
به جبران خســــارات و اســــترداد تمامی تســــهیات 

دریافتی و جرایم مربوطه خواهند بود.

صادرات بیش از 5 میلیون 
و ۸47 هزار تن سیمان

کشــــورمان در پنج مــــاه اول ســــال جاری اقــــدام به 
صــــادرات بیــــش از 5 میلیون و 847 هــــزار و 201 تن 
انواع سیمان به ارزش 127 میلیون و 990 هزار و 959 

دالر کرده است.

آخرین مهلت ثبت نام 
برای وام کرونا

امــــروز آخرین مهلت کســــب و کارهــــای فاقد بیمه 
برای ثبت نام جهت دریافت وام کروناســــت، با این 
حال بررسی های میدانی نشان می دهد تعداد کمی 
از بنگاه های ثبــــت نام کرده موفق بــــه اخذ این وام 

شده اند.

فروش فوق العاده ماهانه
 ۲5 هزار خودرو تا پایان سال

معــــاون امــــور صنایــــع وزارت صمت گفــــت: مجوز 
فروش فوق العاده ماهانه 25 هــــزار خودرو به ایران 

خودرو و سایپا صادر شد.
ایران خــــودرو با 18 هزار دســــتگاه و ســــایپا با 7 هزار 
دســــتگاه خودرو به صورت ماهانه در قالب فروش 
فوق العاده اینترنتی با زمان تحویل حداکثر سه ماه 

تا پایان سال به متقاضیان عرضه خواهند کرد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

ح پلیس  اجرای 4 طر
برای برخورد با مفاسد اجتماعی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: جانشــــین فرمانده ناجــــا از برنامه ریزی و اجرای 
4 طرح ناظر و برخورد با بی حجابی در خودرو، پاســــاژها و فروشگاه های بزرگ و 

همچنین تفرجگاه ها،پیاده راه ها و فضای مجازی خبر داد.
"قاســــم رضایی" در بدو ورود به استان کهگیلویه و بویراحمد با حجت  سردار

االسام و المســــلمین "سید نصیر حســــینی" نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه شهر یاسوج دیدار و گفت و گو کرد. جانشین فرمانده ناجا ضمن 
گرامیداشــــت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: استان شهید پرور کهگیلویه و 
بویراحمد بیش از 1880 شهید و 13 هزار جانباز فداکار تقدیم انقاب اسامی 
کرده، اســــتانی که در دوران دفــــاع مقدس 200 هزار نفر جمعیت داشــــته و با 
این تعداد محدود این همه یگان بــــه جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام و 
یا از دیگر یگان ها پشــــتیبانی کرده که در این رابطه می توان به یگان همیشه 

پیروز تیپ 48 فتح در این دوران اشاره کرد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی به عنوان ســــازمانی بزرگ وظیفه سنگینی بر 

عهــــده دارد و خودش را از مردم و در خدمت آنهــــا می داند و با روحیه انقابی 
و منش والیــــی خدمت می کند، گفت: برهمین اســــاس فرمانده معظم کل 
 کارکنان ایــــن نیروی عظیم مجاهدین 

ً
قوا)مدظله العالــــی( فرمودند"حقیقتا

فی ســــبیل اهلل هســــتند"، الحمد اهلل نیــــروی انتظامی امروز افتخــــار دارد که 
بگوید فرمانده امنیت داخلی کشور است. سردار رضایی تصریح کرد: نیروی 
انتظامی الحمداهلل از مرزها تا داخل شــــهرها و کوچه ها مســــؤولیت تأمین و 
حفظ نظم و امنیــــت را بر عهده دارد که در اجــــرای مأموریت های محوله خود 
شبانه روز نمی شناســــد، کارکنان خدوم این نیرو از ایام تعطیل و غیر تعطیل 
گرفته تا در ســــرما و گرمای فصل های مختلف سال همیشه در صحنه حضور 

دارند. وی با بیان اینکه هیچ سازمانی به اندازه نیروی انتظامی خادم این نظام 
نیســــت و همین قــــدر که خادم بوده بــــه همان میزان نیز مظلــــوم و محصور 
مانده است، گفت: پلیس به تمام معنا حافظ و پاسدار دستاوردهای انقاب 
اسامی است. ســــردار رضایی ادامه داد: به  عنوان مثال همین امروز در سفر 
به منطقه عملیاتی شــــلمچه و آبادان، زائران عزیز از مناطق مختلف عاشقانه 
برای برپایی کنگره عظیم اربعین حســــینی به ســــمت مرز حرکت کرده بودند 
اما با محدودیتی که شــــیوع ویــــروس کرونا ایجاد کرده تنهــــا نیروی انتظامی 
است که در صحنه حضور دارد و مردم را توجیه می کند که به دلیل شیوع این 

بیماری، پیاده روی اربعین برگزار نمی شود.

وه ایران و جهان: رئیس ســــتاد بازســــازی  هگمتانه، گر
عتبــــات عالیــــات گفــــت: اعــــزام موکب ها از ایــــران به 
توافق  باره  این  در  هنوز  کشــــور  دو  شــــد.  منتفی  عراق 
نکرده انــــد و حرکــــت موکــــب داران به مرزهــــای عراق، 

است. ممنوع  و  تخلف 
دولــــت مرکــــزی عراق اعــــام کرده اســــت در مراســــم 
بود.  نخواهد  خارجــــی  زائــــران  پذیرای  امســــال  اربعین 
از زائران به  گذشــــته جمعــــی  وزهای  با این وجــــود در ر
کردند.  حرکــــت  عــــراق  و  ایران  زمینــــی  مرزهای  ســــوی 
مســــیر  در  ســــال  هر  که  ایرانی  موکــــب داران  از  برخــــی 
حرکــــت زائــــران اربعیــــن خدمات رســــانی می کردنــــد با 
دعوت عشــــایر عراق به ســــمت مرزها رفتند. اما اداره 
کیــــد کرد به دلیل انتشــــار  زی عراق تأ گذرگاه هــــای مــــر
وی  زی عــــراق بر ر ونا تمــــام گذرگاه های مر وس کر ویــــر

است. بسته  خارجی  مسافران 
رئیس ســــتاد بازســــازی عتبــــات عالیات در ایــــران نیز 
کیــــد کرد که اعــــزام موکب هــــای اربعیــــن از ایران به  تأ
دعوت  بــــه  موکبی  اگــــر  و  اســــت  شــــده  منتفی  عــــراق 
عشــــایر و یا مردم عراق به ســــمت مرزهــــا حرکت کند، 
موکبی  هیــــچ  نیز  مرزها  در  می شــــود.  برگردانده  حتمــــا 

شد. نخواهد  مستقر 
 30 یکشــــنبه  که  خبری  نشســــت  در  جال مآب  محمد 
شــــهریورماه در ســــتاد بازســــازی عتبــــات عالیــــات در 
تهران برگزار شــــد، اظهار کرد: با توجه به مصوبه دولت 
عراق، زائران خارجی در هر ســــطحی از خدمات نباید در 
عراق  به  ســــتاد  این  البته  باشند.  داشــــته  حضور  عراق 
خدمات دهی  برای  موکب ها  از  تعدادی  استقرار  درباره 
اما هنوز  در حوزه ســــامت، پیشــــنهادی داده اســــت 
پاســــخی نداده انــــد. الزم اســــت بیــــن وزرای کشــــور و 
بهداشــــت ایــــران و عــــراق توافقی در این بــــاره صورت 
کــــه دو طرف فعــــا توافقــــی نکرده انــــد. بنابراین  گیرد 
اگر موکب ها و یا زائران به ســــمت عــــراق حرکت کنند، 

می شوند. برگردانده 
وی گفت: با توجــــه به مذاکراتی که بین طرفین ایرانی و 
عراقی صورت گرفته جمع بندی این اســــت که مراســــم 
خارجی  زائــــران  حضور  با  قطــــع  طور  به  امســــال  اربعین 

ســــتاد  و  اســــت  ملغی  تجمعــــات  و  نمی شــــود  برگــــزار 
مرکزی اربعین نیز تــــاش می کند برنامه های جایگزین 

کند. اجرا  کشور  در  را 
او بیان کرد: مــــا معتقدیم میزبان اصلی اربعین مردم و 
دولت عراق هســــتند. در این سال ها ما در کنار مردم، 
دولت و تولیت حرم های مطهر در قالب ســــازماندهی 
امســــال  اما  کرده ایم،  کمک  میزبانی  ایــــن  به  موکب ها 
دستورالعمل های  و  و هســــتیم  وبه ر ر شرایط ویژه ای  با 
بهداشــــتی محدودیت هایــــی را به وجود آورده اســــت 
آموزه های  ود مســــلمانان با توجه بــــه  کــــه انتظار مــــی ر
بــــه ســــامت مؤمنــــان اهمیــــت ویــــژه ای  کــــه  دینــــی 
می دهد، بیشــــتر همراهی و همکاری داشــــته باشــــند. 
و  بود  نخواهد  ســــابق  شکل  به  امسال  اربعین  مراسم 
ایرانی ها به عراق اعزام نخواهند شــــد. این محدودیت 

در مرزهای زمینی و هوایی برقرار اســــت.

ممنوعیت ورود زائران عراقی به ایران در شــــهادت   �
امام رضا )ع(

با اشاره بسته  رئیس ســــتاد بازســــازی عتبات عالیات 
ود: عراقی ها و دیگر  مانــــدن مرزهای ایران و عراق، افــــز
28 ماه صفر به مناسبت  وز  زائران خارجی هر سال در ر
شــــهادت امام رضا )ع( به قم و مشــــهد ســــفر می کنند 
که حســــب اطاع، قــــرار اســــت مرزها همچنان بســــته 
ایــــران پذیرای  28 مــــاه صفر نیز  بماند و در مناســــبت 
ســــفارت  حاضر  درحال  بــــود.  نخواهد  خارجــــی  زائــــران 
ایران در بغداد فقط به درخواســــت های خاص و موارد 
درمانی رســــیدگی می کنــــد، وگرنه تحت هیچ شــــرایطی 

کســــی با عنوان زائر به ایران پذیرفته نمی شود.
این مقام مســــؤول در ستاد بازســــازی عتبات عالیات 
دربــــاره تکلیف موکب هــــا یا چادرهای خدمات رســــان 
با توجه به شــــرایط خــــاص اربعین امســــال، با یادآوری 
این نکته که ســــتاد تنها مرجع صدور مجوز و مدیریت 
اربعین اســــت و هیــــچ مرجــــع دیگری در  موکب هــــای 
ایــــن بــــاره نمی توانــــد اظهار نظــــر کند، گفــــت: مجموع 
2800 چادر بود  موکب هــــای اربعین تا ســــال گذشــــته 
که بــــا توجه به ممنوعیــــت اعزام به عــــراق و تغییر نوع 

1200 موکب  مأموریــــت موکب ها برای اربعین امســــال 
برای مشــــارکت در پویش های »کمک مؤمنانه«، »حرم 
عشــــق«، »عاطفــــه« و »ســــامت« داوطلب شــــده اند. 
به عراق پیشــــنهاد شــــده اســــت اگر مصلحت باشــــد 
موکب هــــای ســــامت برای خدمات رســــانی بــــه مردم 
ایــــن کشــــور در مراســــم داخلــــی اربعین اعزام شــــوند 
آن هــــا قرار گیــــرد که هنوز  و یــــا امکانات مــــا در اختیار 

نکرده اند. اعام  را  برنامه ای 
موکب هــــا  اصلــــی  مأموریــــت  شــــد:  یــــادآور  وی 
موکب های  کنار  در  اربعین  مراســــم  در  خدمات رسانی 
مردم  به  امدادرسانی  آن ها  دوم  مأموریت  است.  عراق 
با فرمان  بــــار  که اولین  در حــــوادث غیرمترقبه اســــت 
ســــردار شــــهید قاسم ســــلیمانی در ســــیل خوزستان 
حضــــور داشــــتند. ظرفیــــت عظیم و مردمــــی موکب ها 
فقط بــــرای مراســــم اربعین و امدادرســــانی در حوادث 
حال  شــــامل  دیگری  مأموریــــت  و  اســــت  غیرمترقبــــه 

نمی شود. آن ها 
ســــازمان دهی  موکب ها  حاضــــر  درحال  داد:  ادامــــه  او 
مؤمنانــــه«  »کمــــک  پویــــش  جریــــان  در  تــــا  شــــده اند 
کمک هــــای مــــردم را بــــرای دانش آمــــوزان بی بضاعت 
جمــــع آوری کنند. از طرفی از موکب ها خواســــته شــــده 
حــــاال کــــه هزینه های پذیرایــــی اربعین حذف شــــده در 
مشــــارکت  عتبات  حرم های  توســــعه  و  بازســــازی  طرح 
داشته باشــــند. هرچه این حرم ها توســــعه یابد امکان 

حضور با کیفیت تر زائران فراهم می شــــود.
بیــــان  بــــا  عالیــــات  عتبــــات  بازســــازی  ســــتاد  رئیــــس 
وانه  این کــــه موکب هــــای زیر نظــــر این ســــتاد دارای پر
گونه  هر  از  جلوگیــــری  بــــرای  و  هســــتند  ثبت  تابلوی  و 
سوءاســــتفاده بایــــد بــــه این مشــــخصات توجــــه کرد، 
و  طبح  بهداشــــت  وزارت  دســــتور  بــــه  امســــال  ود:  افز
توزیع غذای نذری ممنوع شــــده است و اگر قرار است 
وزارت  اســــتاندارد  با  مطابق  بایــــد  شــــود  توزیع  غذایی 

باشد. ونا  کر ستاد  و  بهداشت 
ین  جایگز برنامه های  به  داشــــت  اشاره ای  سپس  وی 
درحــــال  کشــــور  وزارت  گفــــت:  و  اربعیــــن  وی  ر پیــــاد 
در  اربعین  سراســــری  زیارت  برگزاری  برای  یــــزی  برنامه ر
بهداشــــتی  دســــتورالعمل های  رعایت  با  وباز  ر اماکن 
از  زائــــران  ومیت  محر بــــه  توجــــه  بــــا  طرفــــی  از  اســــت. 
»زیــــارت  طــــرح  اربعیــــن،  مراســــم  در  زائــــران  حضــــور 
یــــخ دهم تا بیســــت و پنجم ماه صفر  نیابتــــی« برای تار
و  تلفن  یق  طر از  زائــــران  که  اســــت  یزی  برنامه ر درحال 
شــــبکه های مجــــازی می تواننــــد ثبت نــــام کنند و این 

شــــود. انجام  کربا  حرم  در  آنها  از  نیابت  به  زیارت 
که برای بهبود  وژه هایی  جال مآب ســــپس به برخی پر
گذر زائران  زی و محل  وضعیت زیرســــاخت در نقاط مر
درحال اجرا است، اشــــاره کرد و از مذاکره با عراق برای 
هدف  با  زی  مــــر صفر  نقطه  در  امکانــــات  ســــامان دهی 
ود: وجود  خدمات رســــانی به زائران ایرانی خبر داد و افز
اســــت.  کرده  کند  بســــیار  را  مذاکرات  این  ونــــد  ر ونا  کر
زی  مر نقاط  در  شــــرایط  عراقی  مســــؤوالن  کمک  با  باید 
اربعین در  بــــا پایان  ایرانی هر ســــال  زائران  بهبود یابد. 
و  می شــــوند  مواجه  خدمات  ومیــــت  محر بــــا  نقاط  این 

دارد. وجود  بسیاری  مشکات 

"هیچ در هیچ" تنها مشوق دولتی برای فرزندآوری زوجین ایرانی!
وه ایران و جهان: بســــته های سیاســــت  هگمتانــــه، گر
بــــر مبنــــای طرح هــــا و سیاســــت های  جمعیتــــی بایــــد 
اقتصــــادی، اجتماعی و جمعیتی بــــرای افزایش موالید 
وز "هیچ  در کشــــور تنظیم شــــوند اما در عمل تا بــــه امر
در  حاکمیــــت  و  دولــــت  ســــوی  از  جمعیتــــی  مشــــوق 
اجرا  و  اعمال  فرزندآوری"  به  وجین  ز تشــــویق  راســــتای 

است. نشده 
وری کشــــورمان و کاهش  ولی در میزان های بار وند نز ر
، باعث شــــد  نــــرخ رشــــد جمعیــــت در ســــال های اخیر
وند  محققــــان و مدیران عالی رتبه کشــــور در خصوص ر

دهند. هشدار  آتی  دهه های  در  مذکور 
آتــــی نوزادان"  در همیــــن خصوص دولــــت دهم "طرح 
داد،  ارائه  فرزنــــدآوری  به  وجیــــن  ز تشــــویق  به منظور  را 
از یک ســــال به دلیل در نظــــر نگرفتن  پــــس  این طرح 
اعتبارات متوقف شــــد، بعدها طرح هایی مانند اهدای 
وجین که فرزند جدیدی به دنیا بیاورند،  ســــکه طا به ز
فرزند آوری،  با  مرتبط  بهداشــــتی  خدمات  ارائه  در  تغییر 
توســــط  مالیاتی  تخفیفــــات  ارائــــه  و  زایمــــان  مرخصــــی 

نهادهای مختلف پیشــــنهاد شد.
یــــک  در  ارائــــه  صورتــــی  در  تنهــــا  پیشــــنهادات  ایــــن 
بســــته جامع و با در نظــــر گرفتن شــــرایط و ویژگی های 
اقتصــــادی و اجتماعی یک کشــــور و با پشــــتوانه کافی 
نظری و عملی می تواند مؤثر باشــــد در غیر این صورت 
وجین را به داشــــتن  نه تنهــــا قــــادر نخواهد بــــود کــــه ز
را  آنان  است  ممکن  بلکه  کند  تشــــویق  بیشــــتر  فرزند 
کند!  به سیاست ها و مشــــاورهای جمعیتی بدبین نیز 
وز "هیچ مشــــوق جمعیتی  کما این که در عمل تا به امر
وجین  ز تشویق  راستای  در  حاکمیت  و  دولت  سوی  از 

است. نشده  اجرا  و  اعمال  فرزندآوری"  به 
بر این اساس باید این سؤال مطرح شود که کشورمان 
بــــه ویژگی هــــای منحصربه فــــرد و بومــــی خود  با توجــــه 
بــــا باروری پاییــــن، باید چه سیاســــت هایی  در مواجهه 
را دنبــــال کنــــد؛ به نظــــر می رســــد اتخاذ سیاســــت های 
جمعیتــــی مؤثر در کشــــورمان بیش از هر چیــــز نیازمند 
بررســــی تجربیــــات جهانــــی و تدوین الگویی براســــاس 

این تجربیات باشــــد؛ بایــــد تجربه کشــــورهای موفق در 
خصــــوص افزایش باروری مورد بررســــی قــــرار گیرد و در 
جمعیتی  سیاســــت  بسته  کشــــورها  این  تجربیات  پرتو 

شود. تنظیم  کشور  در  مناسب 
بتواننــــد  بایــــد  جمعیتــــی  سیاســــت  بســــته های  ایــــن 
وری و فرزندآوری تشــــویق  بــــار بــــه افزایش  را  وجیــــن  ز
بــــر مبنای طرح ها  کنند؛ از طرفی باید این سیاســــت ها 
جمعیتــــی  و  اجتماعــــی  اقتصــــادی،  سیاســــت های  و 
بــــرای افزایش موالید در کشــــور تنظیم شــــوند، بدین 
منظــــور بررســــی طرح ها و سیاســــت های تشــــویقی در 
لمان، استرالیا و  وســــیه، آ کشــــورهایی همچون ژاپن، ر
ایــــاالت متحده می تواند راهگشــــا باشــــد و در ادامه بر 
مبنای سیاســــت های تشــــویقی و طرح های اجراشــــده 
در کشــــورهای مذکور باید علل موفقیت و ناکامی این 
جمعیتی  مشــــوق  بســــته های  طراحی  در  سیاســــت ها 

گرفته شود. متناســــب با جامعه ایرانی در نظر 
دولتی  مداخاتــــی  و  تصمیمــــات  جمعیتــــی  سیاســــت 
اعمال  جمعیتــــی  وقایــــع  تغییــــر  به منظــــور  که  اســــت 
می شــــود، بر ایــــن اســــاس سیاســــت های جمعیتی 3 

دارند: ویژگی 

ــ دولتی هســــتند؛ یعنی مجمــــوع مداخات و قوانین   1
و  اتخــــاذ  دولــــت  ســــوی  از  کــــه  اســــت  تصمیماتــــی  و 
توســــط  که  سیاســــت هایی  بنابراین  می شــــود،  اعمال 
کوچکتــــر و بزرگتر اعمال می شــــوند مدنظر  نهادهــــای 
ســــوی  از  که  سیاســــت هایی  مثال  برای  بود؛  نخواهند 
افزایــــش تعداد  یــــا  وه قومــــی به منظــــور حفظ  گــــر یک 
ریش ســــفیدان  و  بزرگان  توســــط  قومیت  آن  جمعیت 
از ســــوی  کــــه  یــــا سیاســــت هایی  اعمــــال می شــــود و 
ســــازمان بین المللــــی نظیر ملــــل متحد یــــا اجتماعات 
مذهبــــی تجویز شــــود هرچنــــد پیامدهای مســــتقیم و 

نیستند. مدنظر  باشــــند،  داشته  غیرمستقیم 
2 ــ وقایــــع جمعیتی را هدف قرار می دهند.

3 ــــــ هم تمایــــات و هم پیامدهــــای جمعیتــــی را مورد 
توجه قرار می دهد؛ واضح اســــت که برخی سیاست ها، 
دیگــــر  برخــــی  امــــا  نداشــــتند  جمعیتــــی  پیامدهــــای 
جمعیتی  پیامدهــــای  نبودنــــد  جمعیتــــی   

ً
اساســــا کــــه 

تغییر  هــــدف  با  که  سیاســــت هایی  واقع  در  داشــــتند؛ 
قانــــون  قالــــب  در  دولــــت  توســــط  جمعیتــــی  وقایــــع 
مداخله و تصمیم اعمال می شــــود، به عنوان سیاست 

جمعیتی شــــناخته می شوند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات:

اعالم آمادگی 1200 موکب برای مشارکت
در پویش کمک مؤمنانه

نامه دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت:

سازمان ملل درباره ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت 
تحریم ها اقدام نمی کند

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: خبرگــــزاری رویترز 
گــــزارش داد که دبیرکل ســــازمان ملــــل در نامه ای به 
شــــورای امنیــــت اعــــام کرده اســــت به دلیــــل "عدم 
در  آمریــــکا  اقــــدام  زمینــــه  در  نمی توانــــد  قطعیــــت"، 
بازگشــــت تحریم های ضد ایرانی سازمان ملل اقدامی 

انجام دهد.
آنتونیو گوترش به شــــورای  رویترز نوشــــت: در نامــــه 
امنیت که نســــخه ای از آن به دســــت ایــــن خبرگزاری 
آنکه  رسیده،آمده است "به نظر می رســــد که در مورد 
 آغاز شــــد یا خیر و 

ً
فرآیند )بازگشــــت تحریم هــــا( واقعا

مصــــادف با آن خاتمــــه تحریم ها کماکان نافذ اســــت 
، عدم قطعیت وجــــود دارد. دبیر کل نمی تواند  یا خیر
اقدامــــی انجــــام دهد که گویــــی چنین عــــدم قطعیتی 

وجود ندارد."
، این در حالی اســــت که برای اجرای  به نوشــــته رویترز
تحریم هــــا، مقام های ســــازمان ملل، پشــــتیبانی فنی 
و اداری در اختیــــار شــــورای امنیــــت قــــرار می دهند و 
گوترش کارشناسان مســــتقل را برای نظارت بر اجرای 
تحریم هــــا منصوب کند. امــــا دبیر کل ســــازمان ملل 
گفته است تا زمان روشن شدن وضعیت تحریم های 
ایران، هیچ اقدامی برای فراهم ساختن این پشتیبانی 

انجام نخواهد داد.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا بامداد یکشــــنبه 
به  وقت  تهران با صدور بیانیه ای یک جانبه مدعی شد 
که تمام تحریم های ســــازمان ملل ازجمله تحریم های 

تسلیحاتی علیه ایران از سر گرفته  شده است.

آمریــــکا در حالی مدعی ازســــرگیری  وزیر امــــور خارجه 
تحریم هــــا ازجملــــه تحریم های تســــلیحاتی علیه ایران 
شده است که چندی پیش شــــورای امنیت سازمان 
ملل بــــا رد پیش نویس قطعنامه آمریــــکا برای تمدید 
تحریم تســــلیحاتی علیه ایران، مخالفت صریح خود را 
با آن اعام کرد و به جز آمریــــکا، تنها دومینیکن به آن 

رأی مثبت داد.
همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به جز 
دومینیکن، به همراه ریاست این شورا اعام کرده اند 
که آمریکا به دلیل خروج از برجام در جایگاهی نیست 
کــــه بتواند مکانیســــم ماشــــه را فعال کند و شــــورای 

امنیت هیچ اقدامی در این خصوص نخواهد کرد.
ســــفیر و نماینده دائــــم ایران در ســــازمان ملل متحد 
نیــــز در نامــــه ای به دبیــــرکل و رئیس شــــورای امنیت 
کید کرد ادعای آمریکا برای بازگردانده  این ســــازمان تأ
شــــدن تحریم های لغو شــــده قطعنامه 2231، فاقد اثر 

حقوقی، باطل و بی اثر است.
مجید تخت روانچی شــــامگاه شنبه در این نامه یادآور 
شــــد: در واکنش به اقــــدام آمریکا، نه تنهــــا هیچ یک از 
برای  کشــــور  آن  صاحیت  امنیــــت،  شــــورای  اعضای 
فعــــال کردن رونــــد بازگشــــت تحریم های گذشــــته را 
نپذیرفتند، بلکه از طریق نامه های انفرادی یا مشترک 
13 عضو این نهــــاد، اعتبار  به رئیس شــــورای امنیت، 

آمریکا را قاطعانه رد کردند. حقوقی و مقبولیت نامه 
وی بــــه نظــــرات مشــــابهی که توســــط اکثریــــت قاطع 
آن  اعضای شــــورای امنیت در نشســــت 4 شــــهریور 
شــــورا، اشــــاره کرد و ادامه داد: طی آن جلســــه، رئیس 
شــــورای امنیت نیز در پاسخ به ســــؤاالت اعضا اعام 
کرد »طبق مشــــورت هایی که با اعضای شورا داشته و 
نامه هایی کــــه از تعداد زیادی از آن ها دریافت کرده ام، 
بــــرای من کامًا روشــــن اســــت که یک عضــــو موضع 
خاصــــی در ایــــن زمینــــه دارد و بقیه اعضــــا مخالف آن 
هســــتند و بنابراین، از نظر من، هیچ اجماعی در شورا 
وجود ندارد و رئیس شورا نیز نمی تواند اقدام دیگری 

انجام دهد.«

وزارت امور خارجه:
آمریکا به قلدری و باج خواهی از جامعه بین المللی 

روی آورده است
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: وزارت امــــور خارجه 
طی بیانیه ای تأکیــــد کرد که چنانچه آمریکا رأســــا - یا با 
همکاری معدود دست نشــــانده های خــــود اقدامی در 
راســــتای تهدیدات خــــود انجام دهد بــــا واکنش جدی 
مواجه خواهد شد و مســــؤول تمامی عواقب خطرناک 

آن خواهد بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اســــامی ایران در بیانیه ای 
در واکنــــش به تحــــرک بی حاصل رژیم ایــــاالت متحده 
آمریکا در بازگشــــت تحریم هــــا علیه ایــــران اعام کرد: 
آمریــــکا امــــروز در حالــــی بــــه دروغ مدعــــی بازگشــــت 
قطعنامه های تحریمی شورای امنیت ملل متحد علیه 
آمریکا  جمهوری اســــامی ایران اســــت که درخواست 
به عنوان یک کشــــور غیرعضو در برجام برای آغاز روند 
احیای تحریم ها از اســــاس از سوی شــــورای امنیت رد 
شــــده و این روند هیچ گاه آغاز نشده است که امروز به 

سرانجام رسیده باشد.
در این بیانیه  آمده اســــت: وزیر امــــور خارجه آمریکا خود 
نیــــز می داند که ادعایش در مورد بازگشــــت تحریم های 
شورای امنیت بی اساس، باطل و فاقد هرگونه اثرگذاری 
قانونی اســــت و لذا به روش مالوف خود اقدام به تهدید 
و ارعاب کشــــورها به وضع تحریم های ملی فرامرزی علیه 
آنان کرده اســــت که خود بهترین گواه اعتراف آمریکا به 

شکست در حرکتش در شورای امنیت است.
وزارت امور خارجه تصریح کــــرد: همانگونه که جمهوری 
اسامی ایران بارها تأکید کرده است، رژیم ایاالت متحده 
بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی اســــت؛ این 
واقعیت هیچ گاه مانند امــــروز که آمریکا علنا به ارعاب و 
تهدید جهان می پردازد و قطعنامه های شورای امنیت را 

به هیچ می انگارد، نمایان و علنی نشده بود.
این بیانیه خاطرنشان کرد: در سال 2018 زمانی که ایاالت 
متحده به صــــورت یکجانبه و بر خــــاف قوانین مصرح 
بین المللی از برنامه جامع اقدام مشــــترک )برجام( خارج 
شــــد و هرگونه حق استفاده از ســــاز و کارهای مندرج در 

این توافق و قطعنامه 2231 را صراحتا از خود سلب کرد، 
امیدوار بود با راهبرد به اصطاح فشــــار حداکثری، ایران 
را بر ســــر دو راهی تسلیم یا فروپاشــــی قرار دهد.امروز اما 
با گذشــــت دو ســــال از آن تاریــــخ، ایاالت متحــــده که در 
پیشــــبرد پروژه امنیتی سازی جمهوری اســــامی ایران، 
تنهاتر از هر زمان دیگری است، ســــرخورده از ناتوانی در 
ایجاد اجماع علیه ایران، به قلدری و باج خواهی از جامعه 

بین المللی روی آورده است.
وزارت امــــور خارجــــه افــــزود: در حالــــی که تقریبــــا تمام 
اعضای شــــورای امنیت به صراحــــت رویکرد مضحک 
ایاالت متحده در قبال قطعنامه 2231 شــــورای امنیت 
را رد کرده انــــد، رژیــــم آمریــــکا در چارچــــوب سیاســــت 
یکجانبه گرایانه و زورمحور خود کشــــورهای جهان را به 
دلیل پایبندی به قوانیــــن بین المللی به تحریم تهدید 

می کند.
در بخــــش دیگری از ایــــن بیانیه  آمده اســــت: جمهوری 
اسامی ایران بیانیه های خشــــم آلود وزیر خارجه ایاالت 
متحــــده را اقداماتی با مصرف سیاســــی داخلی و از ســــر 
ضعف و اســــتیصال و حاصل »نه« شنیدن های مکرر از 
جامعه بین المللی در ماه های اخیر و شکست های پی 
در پی در برابر دیپلماســــی فعال جمهوری ایران می داند 
و به رئیس جمهور آمریکا توصیه می کند بیش از این با 
پیروی از مشورت افراد جاهل و ناآشنا به شرایط جهانی، 

خود و کشورش را در سطح بین المللی منزوی ننماید.
وزارت امــــور خارجــــه تصریح کــــرد: رویکرد رژیــــم کنونی 
آمریکا خطــــری بزرگ برای صلح و امنیــــت بین المللی و 
تهدیدی بی ســــابقه برای سازمان ملل متحد و شورای 
امنیت اســــت. این بار وزیر خارجه رژیــــم آمریکا نه تنها 
تمامی اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد را 
به سخره می گیرد بلکه رسما و علنا جامعه بین المللی 
را به چالش کشــــیده و قلدری و یاغی گری دولتش را از 
اقدامات پشت صحنه به حرکت وقیحانه علنی تبدیل 

می کند.
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مفقود شده

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/31

برابــر رأی شــماره 139960326005000356 - مــورخ 1399/05/19 هیأت 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاونــد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی کیانوش کیانی به شــماره شناسنامه 1359 و به شماره ملی 
39613477263 صادره از نهاوند فرزند ولی اله در ششــدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 151/20 مترمربع تحت قسمتی از پالک 238 فرعی از 3871 - اصلی 
بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقــی ندارد خریداری از 
مالک رســمی شاه ولی فریادرس محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 692

با ما همراه باشید

نجمن خیرهی حمایت از بیماران کلیوی
ا
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هندبالیست های همدانی در اردوی تیم ملی ساحلی کشور

هگمتانه، گروه ورزش: 2 نوجوان هندبالیســــت همدانی 
به اردوی تیم ملی ساحلی نوجوانان کشور دعوت شدند.

دوره  دومیــــن  بــــه  اعــــزام  جهــــت  آمادگــــی،  اردوی  ایــــن 
رقابت هــــای هندبال ســــاحلی قهرمانی آســــیا در بانکوک 

تایلند، برگزار می شود.
ملی پوشان در قالب گروه اول و طی روزهای دوم تا پنجم 
مهرماه و گروه دوم و طی روزهای پنجم تا هشــــتم مهرماه 
در اردویــــی کــــه در زمیــــن ســــاحلی فدراســــیون هندبال 
مجموعــــه انقاب و زیــــر نظر مهــــدی قشــــقایی راد برگزار 

می شود، حضور خواهندیافت.
کســــری پوراعتماد، ارســــان قشــــقایی، متیــــن گلدان و 
ابوالفضل رستمی از فارس، علی رئیسی، محمد محمدی، 

نیما شــــمس، صابر حیــــدری، مصطفــــی انتشــــاری، علی 
ســــعیدی و حامد شــــمس از اصفهــــان، محمدیاســــین 
مکاریان و حمیدرضا پورموسوی از چهارمحال و بختیاری، 
محمدرضا غفرانی و محمدمهدی حیدریان از همدان، آراد 
حســــینی از کرمان، پوریا جمالی، محمدحســــین سوزنده 
، ایلیا گلــــی از مازندران، پرهام  و علیرضا علیپور از بوشــــهر
ایمانی مســــعودی از لرستان، امیرعباس زارعی از مرکزی و 
نوید صابری و علیرضا آرایش از هرمزگان دعوت شــــدگان 

به اردو هستند.
مســــابقات هندبال ساحلی نوجوانان آسیا با تعویقی یک 
ســــاله به علت بیماری کرونا، قرار اســــت بهمن امسال در 

بانکوک تایلند برگزار شود.

مسابقه دوستانه فوتبال و تجلیل از رزمندگان 
دفاع مقدس در اللجین

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مســــابقه دوســــتانه فوتبال به 
مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس در اللجین برگزار 
شــــد و با حضور معاون فرهنگی و امور جوانان اســــتان از 

رزمندگان دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.
مســــابقه دوســــتانه فوتبال بین دو تیم پیشکســــوتان 
اللجیــــن و پیشکســــوتان الوند همدان به مناســــبت فرا 

رسیدن هفته دفاع مقدس در اللجین برگزار شد.
در پایان این دیدار تیم پیشکسوتان اللجین با نتیجه پنج 

بر سه پیشکسوتان الوند همدان را شکست داد.

در حاشــــیه این بازی که با حضــــور روزبه معاون فرهنگی و 
امور جوانان؛ ضمیری کامــــل رئیس گروه ورزش همگانی 
اداره کل و صفــــی زاده سرپرســــت اداره ورزش و جوانــــان 
بهار برگزار شــــد به رســــم قدردانــــی و یادبــــود از رزمندگان 
دفاع مقدس با اهدا لوح و هدایایــــی از آقایان رضا نوریان 
و علی عســــگری از تیم اللجین و خســــرو زند وکیلی و علی 

ورشوچی تجلیل به عمل آمد.
همچنیــــن از زحمات امیر بــــه رخ به عنوان خیر ورزشــــی و 

سرپرست تیم نیز تقدیر شد.

ورزش

پیشکسوتان  فوتبال  مسابقات  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
با نام جام پرســــتوهای عاشــــق به مناسبت گرامیداشت 
هفتــــه دفاع مقــــدس در زمیــــن چمن ورزشــــگاه جهان 

پهلوان تختی شهرستان مایر برگزار شد.
به مناسبت گرامیداشــــت هفته دفاع مقدس به همت 
هیأت فوتبال و همکاری فرمانداری ویژه , ادارات ورزش 
و جوانان , بنیاد شــــهید و امــــور ایثارگران , شــــهرداری و 
شــــورای اســــامی شــــهر مایر در زمین چمن ورزشــــگاه 

جهان پهلوان تختی برگزار شد.
این مســــابقات به صــــورت چهــــار جانبه بیــــن تیم های 
همــــدان , مایــــر , بروجــــرد و اراک به مــــدت دو روز برگزار 
شــــد که در پایان تیم های همدان و مایــــر به فینال این 
مســــابقات دســــت یافتند که در فینال تیــــم همدان با 
شکســــت تیم میزبان قهرمانی این دوره از مسابقات را 
از آن خــــود کرد و تیــــم مایر به مقام نایــــب قهرمانی این 

مسابقات دست پیدا کرد.
آزادیخــــواه نماینده مــــردم مایر در  حجت االســــام احد 
مجلس شــــورای اســــامی ,کتابی معاون امور سیاســــی 
انتخابات و تقســــیمات کشــــوری اســــتانداری و ریاست 
اســــبق هیأت فوتبــــال , بوجاریــــان دبیر هیــــأت فوتبال 
اســــتان , فرجی معاونت بنیاد شــــهید و امــــور ایثارگران 
, ســــروان مصطفی ویس کرمــــی مســــؤول تربیت بدنی 
پدافند هوایی خنداب , ســــپهری مســــؤول اداره ورزش 
و جوانان شهرســــتان مایر و تعدادی از پیشکســــوتان 
ورزشــــی , ورزشکاران و قهرمان در مراســــم اختتامیه این 
مســــابقات حضور داشــــتند و با حضور گرم و ســــبز خود 
موجبات شــــادی عوامل اجرایی این مسابقات را فراهم 

کردند.

در مراســــم اختتامیه این مســــابقات ســــپهری مسؤول 
اداره ورزش و جوانان شهرستان مایر ضمن خیر مقدم 
بــــه مســــؤولین و مهمانان حاضــــر هفته دفــــاع مقدس 
و یاد و خاطره شــــهدای هشــــت ســــال جنگ تحمیلی و 

مدافعین حرم را گرامی داشت.
وی خاطر نشــــان کرد: شــــما عزیزان در مراســــمی حضور 
پیدا کردید که معطر به عطر تیز پروازانی هســــت که بارها 
و بارها با حماسه آفرینی و خلق زیباترین صحنه های ایثار 
و مقاومت گل لبخنــــد بر لبان ولی زمــــان , پیر جماران , 
که در هشت  کبیر نشــــاندند. خلبانان شهیدی  خمینی 
ســــال جنــــگ تحمیلی بــــا انجــــام عملیات های مســــتمر 
خواب از چشــــمان دشــــمن بعثی ربودند و امروز تصاویر 
این عزیزان که نام مایر را پــــرآوازه کرده اند زینت بخش 

این دوره از مسابقات است.
وی در ادامه یاد و خاطره شــــهید عزیز محمد شاملو تنها 
فوتبالیست شــــهیدی که در زمین فوتبال به درجه رفیع 

شهادت نائل آمده است را گرامی داشت.
کرد: مایر  ســــپهری در ادامه صحبت های خود تصریــــح 
مهد قهرمانــــان و پهلوانانی همچون مســــعود مصطفی 
جــــوکار , صادق گــــودرزی , میثم مصطفی جــــوکار و ده ها 
قهرمان در عرصه بین المللی اســــت که سالهاســــت نام 
ســــرزمین هزار و صد الله سرافراز , شــــهر جهانی انگور و 
پایتخت مبل و منبــــت ایران زمیــــن , زادگاه وکیل رعایا 
کریــــم خــــان زنــــد و ســــکونت گاه مرحوم ســــیف الدوله 
بزرگترین واقف خیــــر اندیش را در میادین ملی و فراملی 

پرآوازه کرده اند.
مسؤول اداره ورزش و جوانان شهرستان مایر در پایان 
صحبت های خــــود از تمامی عزیزانی کــــه در برگزاری این 

مســــابقات زحمتها کشیده و تاشــــها کرده اند تقدیر و 
تشــــکر به عمل آورد و اظهار کرد: خدا را شاکرم خدمتگزار 
کســــانی هســــتم که با توکل به خداوند برای پیشرفت و 
گسترش ورزش این شهرســــتان از هیچ تاشی مضایقه 

نمی کنند.
محمدابراهیــــم مرادی رئیــــس اداره بنیاد شــــهید و امور 
ایثارگران شهرســــتان مایر نیز ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره 1100 شــــهید شهرســــتان مایر اظهار کرد: امسال 
برنامه هــــای چهلمیــــن ســــالگرد هفته دفــــاع مقدس با 
حضور سردار ظفری، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اســــتان همدان از خردادماه کلید خورده و 

در بخش های مختلف در حال انجام است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه با توجه به شــــرایط و وجــــود کرونا 
بســــیاری از برنامه ها لغو و یا امســــال به صورت متفاوت 
گذشــــته  ســــال های  گفــــت:  اســــت  برگــــزاری  حــــال  در 
برنامه های هفته دفاع مقدس بســــیار پرشور برگزار شد 

اما امسال تعداد برنامه ها کمتر شده است.
رئیس بنیاد شــــهید و امور ایثارگران شهرستان مایر با 
بیان اینکه بنیاد شهید در هفته دفاع مقدس غبارروبی 
گلــــزار مطهــــر شــــهدا و دیــــدار بــــا خانوده های شــــهدا و 
رزمندگان دفاع مقدس را در دستور کار دارد گفت: سال 
گذشــــته 400 مورد دیدار با خانواده شــــهدا و جانبازان در 
شهرستان انجام شد که امســــال به خاطر سامت حال 
خانواده های شهدا و جانبازان این دیدارها محدود شده 

است.
وی افزود: از خردادماه امســــال تاکنون با یکصد خانواده 
شــــهدا، جانبازان، آزادگان و رزمنــــدگان دفاع مقدس در 
شهرســــتان از سوی بنیاد شهید و سایر نهادها و ادارات 

دیدار انجام شده است.
از  دلجویــــی  فرهنگــــی،  برنامه هــــای  برگــــزاری  مــــرادی 
خانواده هــــای ایثارگــــران، شــــهدا و جانبــــازان به صورت 
تلفنی و برگزاری مسابقات ورزشــــی را از برنامه های بنیاد 

شــــهید و امــــور ایثارگران مایــــر در هفته دفــــاع مقدس 
برشمرد.

وی از برگزاری مســــابقه چهارجانبه فوتبال بین تیم های 
، نهاوند و بروجــــرد در هفته دفاع مقدس  همدان، مایر
خبر داد و گفت: این مســــابقه بدون حضور تماشاگر به 
همت هیأت فوتبــــال و همکاری فرمانداری، اداره ورزش 
و جوانان، شــــهرداری، بنیاد شــــهید و ســــپاه ناحیه مایر 
جهان  ورزشی  مجموعه  فوتبالیســــت  شهدای  چمن  در 

پهلوان برگزار خواهد شد.
شــــایان ذکر اســــت طی مراسمی از ســــوی اداره ورزش و 
جوانان و هیأت فوتبال به تیم هــــای برتر جام قهرمانی و 
لوح تقدیر اهــــداء گردید و نیز از مهدی رضایی ریاســــت 
اســــبق اداره ورزش و جوانان , پیشکســــوتانی که سالها 
برای فوتبــــال این شهرســــتان زحمت کشــــیدند و پا به 
توپ بودند با اهداء لوح تقدیر وپوشــــاک ورزشی تقدیر و 

آمد. تجلیل به عمل 

با برتری در دور رفت پلی آف 
مقابل شهرداری آستارا

چشمک »پاس« به لیگ یک

هگمتانه، گروه ورزش: تیم پاس همدان شــــامگاه 
یکشــــنبه در دور رفــــت پلی آف لیگ دســــته دوم 
فوتبال کشــــور مقابل شــــهرداری آســــتارا به برتری 

دست یافت.
پاســــی ها در ایــــن بازی یــــک بــــر صفر بــــه پیروزی 

رسیدند.
، میاد  ترکیــــب پاس در این بازی را صــــادق نادرپور
داوودی،علــــی عزیــــزی، امیــــن کاشــــفی، رضــــا ایار 
)دقیقه 75--ایمان شــــیرزاد (، رضا کاشفی، حمید 
حیدری)دقیقه 75- عرفان فتاحی(، محسن یاری، 
مســــعود رمضانی )دقیقه 88- مصطفی قیصری(، 
کرمــــی(،  مرتضــــی   -88 ســــلطانی)دقیقه  بهــــزاد 
عــــارف اکبــــری )از دقیقه 69- حســــین جودکی( به 

سرمربیگری احمد جمشیدیان تشکیل دادند.
تــــک گل پیروزی بخش پاس در این بازی را »حمید 

حیدری« در دقیقه 16 به ثمر رساند.
پــــاس عمقــــی »رضــــا کاشــــفی« کاپیتان پــــاس در 
موقعیــــت ضــــد حملــــه حمیــــد حیــــدری هافبک 
ســــرعتی و ریزنقش این تیــــم را صاحب توپ کرد و 
ایــــن بازیکن با ضربه دقیــــق، گل برتری پاس را وارد 

دروازه شهرداری آستارا کرد.
پاســــی ها در ایــــن بازی با تســــلط در میانــــه میدان 
و اســــتفاده از ضعف خــــط دفاعی توانســــتند بازی 

منطقی را به نمایش بگذارند.
« و »حمید حیــــدری« در این بازی  »صادق نادرپــــور

جزو ستاره های پاس بودند.

مسیر بهبودی نایب قهرمان 
المپیک مبتال به کرونا

: فکر کنم برادرم از جلسات هیأت  میثم جوکار
کشتی مبتال شد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مســــعود مصطفی جوکار 
نایب قهرمان المپیک 2004 آتن، مربی تیم های ملی 
کشــــتی آزاد رده های ســــنی مختلف به دلیل ابتا به 

 ویروس منحوس  کرونا در بیمارستان بستری شد.
در همین رابطه با او گفت وگویی داشــــتیم که نایب 
 رئیس هیأت  کشــــتی اســــتان  همــــدان، در حالی  که 
به درســــتی نمی توانســــت حرف بزند، خیلی کوتاه به 
 سواالت ما پاســــخ داد. برای اطاع بیشتر از وضعیت 
جسمانی و سامت او با دیگر برادر قهرمان خانواده 
جوکار هم کام شدیم که »ابتدا« مسعود جوکار گفت:
» دوشــــنبه هفته گذشته احســــاس ناراحتی و درد 
داشــــتم به پزشــــکان مراجعه کردم. تســــت کرونا 
دادم، مشخص شــــد که مثبت است و دستور به 

بستری شدن دادند.
در بیمارســــتان مرصــــاد شهیدبهشــــتی همــــدان 
بستری شدم. بعداز مراقبت های ویژه و تخصصی، 
آن  تجویــــز و اســــتفاده از دارو های اختصاصــــی، از 
حالــــت ضعف و درد شــــدید اولیه فاصلــــه گرفته و 
حالم بهتر اســــت. هرچند هنوز نمی توانم درست 
حــــرف بزنم ولی خدا را شــــکر نســــبت بــــه روز های 
نخســــتین بستری شــــدن، رو به بهبودی هستم و 
امیدوارم انشــــاءاهلل هرچه زودتر این بیماری نابود 
شــــود تا دیگــــر هیچ یــــک از هم وطنانمــــان به این 

ویروس مبتا نشوند.«
بعــــد از ســــخنان کوتــــاه نایب قهرمان المپیــــک با 
کشــــتی آزاد  برادرش میثم مصطفی جوکار قهرمان 
گفتگــــو  بــــه  اینچه ئــــون   2014 بازی های آســــیایی 
نشســــتیم تا بیشــــتر ازحال وهــــوای بــــرادر بزرگتر 
بپرســــیم که دارنده یک طا و دو نقره قهرمانی آسیا 
گفت: براســــاس تشــــخیص پزشــــکان، قسمتی از 
ریه هایش درگیر شــــده بــــود. الحمــــداهلل با تاش 
پزشــــکان، تهیــــه و اســــتفاده دارو های ضــــروری و 
کنترل  مرحله  در  پزشــــکان  خوشبختانه   ، موردنیاز
و جلوگیری از پیشــــرفت ویروس موفق شده اند و 

وضعیت جسمانیش رو به بهبودی است.
فکر می کنم شرکت زیاد او در جلسات هیأت کشتی 
شهرســــتان ها،  هیأت هــــای  بــــا  اســــتان همدان 
رفت وآمدش از مایر به همدان برای حضور در این 
جلسات پیاپی، باعث بروز این مشکل شده است.

امیــــدوارم درصــــورت امــــکان هیأت اســــتان هــــم 
از برپایــــی بعضی جلســــات کــــه نیازی بــــه  اصرار در 
برگزاری آن ها نباشد، دست بردارد تا خدای ناکرده، 
از جامعه کشــــتی، مبتا به این  خدمتگزار دیگــــری 

ویروس منحوس نشود.

خبــر

بهترین مکمل ها برای تقویت دستگاه ایمنی بدن
هگمتانه، گروه ورزش: مکمل های خاصی برای تقویت 
دســــتگاه ایمنی وجود دارنــــد که می تــــوان از آن ها برای 
عملکرد هرچه بهتر افراد و به ویژه ورزشکارانی که تحت 

تمرینات فشرده هستند، استفاده کرد.
دســــتگاه ایمنی از مجموعه ای ســــلول تشــــکیل شده 
اســــت و از بدن در برابر عوامل بیماری زا مانند ویروس 
ها، ســــموم و باکتری هــــا محافظت می کنــــد، همچنین 
ســــامت دســــتگاه ایمنی عامل کلیدی برای مقابله با 
عفونت هــــا و بیماری هاســــت و انتخاب ســــبک زندگی 
سالم از طریق مصرف غذاهای سالم و مغذی، فعالیت 
ورزشی و خواب کافی می تواند به تقویت دستگاه ایمنی 

کمک کند.
در این مطلب که از ســــوی کیمیا معینی افشاری، عضو 
کمیته سامت فدراسیون پزشــــکی ورزشی تهیه شده 
و در اختیــــار قرار گرفته، آمده اســــت: تحقیقات نشــــان 
داده انــــد برخــــی ویتامین هــــا و مواد معدنــــی می توانند 
باعث بهبود پاســــخ ایمنی شــــوند و از ابتا به بیماری ها 
جلوگیــــری کنند، بنابرایــــن باید توجه داشــــت که برخی 
از مکمل ها ممکن اســــت با داروهــــای مصرفی تداخل 
داشــــته باشند و اســــتفاده از برخی مکمل ها برای برخی 

بیماری ها توصیه نمی شود.

�  D مکمل ها؛ ویتامین
D ویتامینــــی محلــــول در چربی اســــت و بــــرای عملکرد 
مناســــب دســــتگاه ایمنی ضــــروری اســــت، همچنین 
کمبــــود این ویتامین خطر ابتا بــــه عفونت های مجاری 

فوقانی تنفســــی مانند آنفلوآنزا و آســــم با منشا آلرژی را 
افزایش می دهد.

زینک )روی(  �
زینــــک مــــاده معدنی ضــــروری بــــرای دســــتگاه ایمنی 
بــــدن اســــت و در پاســــخ های التهابــــی نقــــش مهمی 
را به عهــــده دارد. کمبود ایــــن ماده معدنــــی به میزان 
چشــــمگیری توانایی دســــتگاه ایمنی را بــــرای عملکرد 
مناســــب کاهش و خطــــر بروز بیماری هــــا و عفونت ها 
ماننــــد پنومونــــی را افزایش می دهد. حــــدود 2 میلیارد 
نفر در سرتاسر جهان با کمبود زینک مواجه هستند و 
، شایع تر است. در حقیقت،  آن در سنین باالتر کمبود 
30 درصــــد افراد میانســــال و ســــالمند کمبــــود زینک 
دارند. تحقیقات نشان دادند استفاده از مکمل زینک 
می توانــــد از بروز عفونت هــــای مجاری تنفســــی مانند 
ســــرماخوردگی جلوگیری کند. هــــم چنین مصرف این 
مکمل برای افــــرادی که در حال حاضر بیمار هســــتند 

نیز مؤثر است.

�  C ویتامین
اســــتفاده از ایــــن مکمل بــــرای مقابله بــــا عفونت ها 
این  اســــت.  وری  ضــــر ایمنــــی  دســــتگاه  ســــامت  و 
و  حمایت  ایمنــــی  ســــلول های  عملکرد  از  ویتامیــــن 
افزایــــش می دهد.  را  توانایــــی مقابلــــه با عفونت هــــا 
از  و  دارد  اکســــیدانی  آنتــــی  عملکــــرد   C ویتامیــــن 
آســــیب ناشــــی از اســــترس اکســــیداتیو که می تواند 

ابتا  باعــــث تضعیــــف عملکــــرد دســــتگاه ایمنــــی و 
همچنین  می کنــــد.  جلوگیــــری  شــــود،  بیماری ها  بــــه 
و  زمــــان  مــــدت   C ویتامیــــن  مکمــــل  از  اســــتفاده 
شــــدت عفونت های مجاری تنفســــی فوقانــــی مانند 

می دهد. کاهش  را  سرماخوردگی 

سلنیوم  �
ماده معدنی مهم برای سامت دستگاه ایمنی است و 
اســــتفاده از مکمل آن باعث افزایش قابلیت دفاعی در 

برابر عفونت های ویروسی می شود.

�  B ویتامین های گروه
ایــــن ویتامین ها شــــامل ویتامین هــــای B6 و B12 برای 
پاســــخ به دســــتگاه ایمنی ضروری اســــت، با این وجود 
بســــیاری از بزرگســــاالن با کمبود ایــــن ویتامین مواجه 

هستند.

کورکومین  �
کورکومیــــن، ماده مؤثــــر موجود در زردچوبه اســــت که 
اثرات ضدالتهابــــی قوی دارد و باعــــث تقویت عملکرد 

دستگاه ایمنی می شود.
در عین حال باید به خاطر داشت که هیچ مکملی باعث 
پیشــــگیری یا درمان بیماری نمی شود و با توجه به همه 
گیــــری ویروس کرونا، مهم اســــت بدانیم فاصله گذاری 
فیزیکی و رعایت اصول بهداشــــتی بیشترین تأثیر را در 

کاهش خطر ابتا به ویروس کرونا دارند.

درخشش تکواندوکاران همدانی در مسابقات برخط پومسه
جوانان  و  ورزش  ســــخنگوی  ورزش:  وه  گر هگمتانه، 
گفت: تکواندوکاران بانوی همدانی  اســــتان همدان 
در مســــابقات بین المللــــی پومســــه برخــــط خــــوش 

. ند خشید ر د
درخشــــش  بــــه  اشــــاره  بــــا  وســــایی  چار حمــــداهلل 
مســــابقات  کــــرد:  اظهــــار  همــــدان،  تکوانــــدوکاران 
بین المللی تکواندو جام پایتخت در رشــــته پومســــه 

شد. برگزار  بانوان 

وی ادامه داد: خوشبختانه در این دوره از مسابقات که 
به صورت برخط برگزار شد، بانوان همدانی با درخشش 
خیره کننده خود موفق به کســــب نشــــان های مختلف 

شدند.
ســــخنگوی ورزش و جوانان اســــتان همدان گفت: در 
بخــــش تیمی ایــــن دوره از مســــابقات، خانم ها ســــیده 
معصومه حســــینی، عاطفــــه علیزاده و فاطمــــه علیزاده 
به ترتیب موفق به کســــب نشــــان های طــــا و نقره این 

رقابت ها شدند.
وی اضافه کــــرد: باران صادقی، تینا قاضــــی نیز موفق به 
دریافت نشــــان طا شــــده و نگین نادری خواه و نازنین 
آقامحمدی نیز نشان برنز مسابقات را از آن خود کردند.

کــــرد:  خاطرنشــــان  ســــخنانش  پایــــان  در  چاروســــایی 
عاطفه علیزاده نیز تنها نشــــان برنز انفرادی مســــابقات 
بین المللــــی جام پایتخــــت را برای اســــتان همــــدان به 

ارمغان آورد.

ح  ورزش همدان در تدارک اجرای طر
»طبیعت گردی ورزشی خانواده«

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: معــــاون ورزشــــی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، گفت:طرح 
»طبیعت گردی ورزشی خانواده« در استان همدان اجرا می شود.

نخســــتین جلســــه هماهنگی اجرای طرح طبیعت گردی ورزشــــی خانواده با حضور معاون ورزشی، 
مســــؤول امور بانــــوان اداره کل ورزش و جوانان و رئیــــس هیأت کوهنوری و صعودهای ورزشــــی 
اســــتان همدان، نائب رئیس هیأت ورزش های همگانی و نماینده هیأت پزشــــکی ورزشی استان 

همدان برگزار شــــد. عباس قهرمانی در این نشست با اشاره به وجود ظرفیت های ناب گردشگری 
در اســــتان همدان، گفت: امروز جامعه ما با توجه به مســــائل موجود و همچنین ســــایه ســــنگین 
کرونا دچار خمودگی شده اســــت لذا باید بیش ازپیش به افراد حاضر در این جامعه توجه کرد. وی 
با اشــــاره به نقش زنان در پویایی جامعه و همچنین تربیت نســــلی توانمند، گفت: امروز مادران و 
دختران ما باید با حضور در جوامع مختلف از حقوق حقه خود بهره مند شــــوند تا بتوانند برای آینده 
کشور فرزندانی خوب تربیت کنند. معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره 
بــــه اینکه این طرح باهدف توجه ویژه به زنان و دختران توســــط معاون امــــور بانوان وزارت ورزش و 
جوانان اباغ شــــده و به شهرستان های استان نیز اعام شده اســــت، گفت: در حال حاضر با توجه 

به وجود تجربه کافی در دو هیأت ورزشــــی کوهنوردی و همگانی در راســــتای برگزاری برنامه هایی از 
این قبیل تقاضا داریم هر یک از هیأت ها برنامه های بومی ســــازی شــــده خود را بر اســــاس قوانین 
و مقــــررات موجود بــــه اداره کل ورزش و جوانان اســــتان تحویل دهند تا بتوانیــــم خدمتی هرچند 
اندک به جامعه بانوان اســــتان همدان کنیم. وی گفت: میزان مشــــارکت بانوان استان همدان در 

 ورزش همگانی در سال گذشته 38 درصد بوده است.
ً
فعالیت های ورزشی خصوصا

قهرمانی جمعیت بانوان سازمان دهی شده ورزشی استان همدان که دارای بیمه ورزشی هستند را 
37 هزار نفر عنوان کرد و گفت: امیدواریم با برنامه ریزی مدون و دقیق بتوانیم ظرفیت های بالفعل 

موجود در بانوان را بالقوه نماییم.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس:

جام پرستوهای عاشق آغاز 
فصل نو برای رونق فوتبال مالیر
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7 همه دانا

هگمتانه، گروه همــــه دانا: ارتش عراق در ســــاعت 14 روز 
31 شــــهریورماه 1359 با تعداد 220 هــــزار نفر نیروی پیاده، 
پنج هــــزار و 400 دســــتگاه تانک و نفربر زرهــــی، 800 قبضه 
توپخانه، 400 قبضه توپ ضدهوایــــی به همراه یگان های 
موشــــکی زمین به زمین با هزاران موشــــک از نوع اسکاد 
ســــاخت شــــوروی و با کمک یک هزار و 200 نفر مستشار 
روســــی و 150 نفر کوبایــــی در قالب 12 لشــــکر و 45 تیپ 
مستقل پیاده، زرهی و مکانیزه در سه سپاه سازمان یافته 
و بــــا بهره گیری از 25 هزار کارکنان نیــــروی هوایی به همراه 
400 بالگــــرد و نیروی دریایی بــــا پنج هــــزار کارمند و بیش 
از 10 فروند ناوچه های موشــــک انداز پیشــــرفته ســــاخت 
ایتالیا و با تقســــیم مرزهای کشور به ســــه سپاه مستقل 
شــــامل ســــپاه یکم در جبهه های شــــمالی اســــتان های 
آذربایجــــان غربــــی بــــه فرماندهی ســــپهبد  کردســــتان و 
یونس محمد الــــذرب، ســــپاه دوم در جبهه هــــای میانی 
استان های کرمانشــــاه و ایام به فرماندهی سپهبد ضیاء 
توفیق ابراهیم و ســــپاه سوم در جبهه های جنوبی استان 
خوزســــتان بــــه فرماندهی سرلشــــکر ماهر عبدالرشــــید، 
تهاجم گســــترده خود را از شــــمال قصرشــــیرین تا جنوب 

خوزستان و از زمین، هوا و دریا آغاز کرد.
آن روز که تالو انوار درخشان اسام ناب محمدی )ص( از 
، بر عرصه  )ره(، آن رادمرد عصر نهضت بزرگ خمینی کبیــــر
گیتــــی تابیدن گرفت، خفاشــــان شــــب صفت و منادیان 
ظلم و تیرگی از پایگاه مدرن خویش برخاســــتند و کمر به 
خزان این بهــــار معطر و پرطراوت بســــتند. جریان طبس، 
کودتــــای آمریکایــــی در پایــــگاه شــــهید نــــوژه، غائله های 
ســــرانجام  و  و...  کردستان،گنبد،خوزستان،بلوچســــتان 
از  صــــدام،  سرسپرده شــــان  عامل  ناجوانمردانــــه  هجــــوم 
شــــیطنت های آنان بود کــــه در حق ملت قهرمــــان ما روا 

داشتند.

مروری بر حماسه های نقش آفرینان دفاع مقدس  �
در استان همدان

از همان ایام شیرمردانی از تبار انصارالحسین)علیه السام( 
از اســــتان همدان ظهــــور کردند تــــا با یک اشــــارت از امام 
خویش، تیرگی شــــب را شکافته و در شــــن های سوزان و 
ملتهب جنوب و صخره های ســــر به فلک کشــــیده غرب 
بر متجــــاوزان بتازند. آنان مردانی بودنــــد که از کوچه پس 
کوچه های اســــتان همــــدان، هرچند بــــا عناوین مختلف 
بسیجی،سپاهی،ارتشــــی،جهادی و غیره اما یک دل و یک 
صدا بهم پیوســــتند و چونان سیابی عظیم در جای جای 

جبهه ها بنیان دشمن را برکندند. آنان از تبار همان هایی 
بودنــــد کــــه در برابر خونخــــواران و جنایتکاران،نــــه گفته و 
مردانه ایســــتادند و قــــدم بیگانگان و متجــــاوزان را چون 
گذشــــته قطع کردند و از آن پس داســــتان حماســــه های 
خونین شــــان منظومه ای شــــد از نور و روشــــنی تا مســــیر 
هدایت آنانی باشــــند که دل به حقیقت ســــپرده اند. حال 
هرچنــــد گــــذرا و مختصــــر نگاهــــی داریم بر حماســــه های 
دوران دفاع مقدس و کارنامه نقش آفرینان آن در اســــتان 
همــــدان، هر چند خود واقفیم کــــه قطره هایی از دریای آن 

وقایع را در این مقال نتوانیم گنجانید.
پس از پیروزی انقاب اســــامی، ســــپاه پاسداران همدان 
با محوریت شــــهید محراب آیت اهلل مدنی تشــــکیل شد 
و از همان آغاز غائله ضدانقابیون در کردســــتان در حال 
ریشه دواندن بود. با هدایت شهید مدنی جوانان انقابی 
در قالــــب گروه هایی ویــــژه در جای جای کردســــتان علیه 
گروهک های ملحد و وابســــته به شــــرق و غرب، رزمیده و 
حماسه آفرینی نمودند در همین زمان سربازان و افسران 
انقابی اســــتان همدان در قالب لشــــکر 28 کردستان در 
پادگان ســــنندج در حالی که زیر آمــــاج حمات و محاصره 
کامل دشــــمن قــــرار داشــــتند، مقاومت کــــرده و با حفظ 

پادگان به تعبیری کردستان را حفظ کردند.
همچنین نیروهای ســــپاه همدان در عملیات آزادســــازی 
،قروه،دهگل ،مهاباد،بانه،بیجار شهرهای پاوه،مریوان، سقز

ان و از همه مهمتر شکســــتن محاصره ســــنندج نقشــــی 
اساســــی ایفا کردنــــد. در نوزدهم تیرمــــاه 1359 حضور به 
موقع نیروهای سپاه همدان در پایگاه شهید نوژه موجب 
عقیــــم ماندن کودتای آمریکایی در این مکان شــــد که در 
طی آن ده ها نفر دســــتگیر و چندین نفر از کودتاچیان به 

هاکت رسیدند.
با شــــروع شــــرارت های دشــــمن بعثی، نیروهای همدان 
در   1359 تابســــتان  در  کــــه  بودنــــد  نیروهایــــی  اولیــــن 
پاسگاه های مرزی سرپل ذهاب _ قصرشیرین حضور پیدا 
،تیله کوه،باویســــی،باباهادی  کرده و پاســــگاه های دارخور
و هدایــــت را با قدرت پدافند کردند. پس از شــــروع جنگ، 
پدافند محور میانی ســــرپل ذهاب، محور شمالی مهران و 
همچنین محور مریوان بــــر عهده رزمندگان همدانی بود. 
در همین زمــــان دالوران نیــــروی زمینی ارتــــش در قالب 
تیپ سوم زرهی شهید قهرمان به سرعت خود را به محور 
جنوب رسانده و در منطقه دزفول به عنوان یگان احتیاط 
اســــتقرار یافتند. نیروهای جهادســــازندگی نیــــز با تمامی 
توان عاوه بر رســــاندن کمک های مردمــــی به جبهه های 

غرب امکانات مهندســــی خود را در منطقه سرپل ذهاب 
مســــتقر کرده و با تمامی توان عملیات های راه سازی،پل 
سازی و احداث سنگر و خاکریز در این محور ایفای نقش 
کردند. تیزپروازان پایگاه شــــهید نوژه در راستای سرکوب 
متجاوزیــــن از اولیــــن روز هجوم دشــــمن اقدام بــــه پرواز 
و بمبــــاران مواضــــع دشــــمن در عمق خاک عــــراق کرده و 

بسیاری از اماکن نظامی و اقتصادی او را فلج کردند.
تاش و فداکاری فرزندان این مرز و بوم خشــــم دشــــمن 
را از همــــان ابتدا به اوج رســــانده و لذا اســــتان همدان را از 
اهداف ثابت حمات هوایی خود قرار داده بود و بنابراین، 
در هفته اول شروع جنگ فرودگاه همدان، پایگاه شهید 
نوژه و ماهواره اسدآباد بارها مورد حمله هوایی قرار گرفت 
که بــــا عکس العمــــل به موقــــع ســــامانه های پدافندی و 
هواپیماهای شکاری پایگاه شــــهید نوژه طی یک هفته 10 
فروند از آنان در آســــمان استان ســــاقط شدند. در منطقه 
قصر شــــیرین دشــــمن بارها اقدام به تک کرد که به قصد 
تصرف شــــهر ســــرپل ذهاب انجام می شــــد که با رشادت 
رزمندگان اســــتان همــــدان بی حاصل مانــــده و مجبور به 
عقب نشینی شد. پاســــداران استان همدان در تشکیل 
تیپ 27 محمد رســــول اهلل )ص( نقش بســــزایی داشته 
و همچنیــــن یگان هایــــی مانند لشــــکر 3 ویژه شــــهدا و 
لشکر 43 مهندســــی امام علی )ع( مملو از حضور پررنگ 

رزمندگان استان همدان بود.
در ســــال 1361 با تشــــکیل تیپ 32 انصار الحسین)علیه 
السام( حضور حماسی دالوران استان همدان به صورتی 
منسجم و در قالب یگان استانی هویدا شد که تا واپسین 
روزهای دفاع مقدس به صورت لشکر 32 انصارالحسین 
)ع( ادامه داشت. در طول دوران دفاع مقدس رزمندگان 
ســــپاه و بســــیج اســــتان در 30 عملیات آفندی شــــرکت 
آنهــــا می تــــوان از عملیات های  داشــــتند که از مهمترین 
،فتح  ،مطلع الفجر بازی دراز اول، شــــهیدان رجایــــی و باهنر
مســــلم بن عقیل،  المبین،بیت المقدس،رمضان،ثاراهلل، 
امام زین العابدین )ع(، والفجــــر 2، والفجر5، تحریرالقدس
)جزیره  انصار ،والفجر8،صاحب الزمان)عج(،  ،عاشــــورا،قادر
 ،4 8،نصــــر  کربــــای   ،5 4،کربــــای  مجنون(،کربــــای 
بیت المقدس 2، والفجر 10 و عملیات تاریخ ساز و حماسی 

مرصاد، نام برد.
همچنین در بیش از بیســــت مأموریــــت پدافندی که هر 
یک ماه ها به طول انجامید نیز شــــرکت داشتند. دالوران 
ارتشی تیپ قهرمان بین ســــال های 59-1358 حضوری 
حماســــی در منطقه کردستان داشــــتند و با شروع جنگ 

، رجایی و باهنر )محور ســــو تحمیلی در عملیات های نصر
ســــنگرد(،ابوحمیظه،طریق القدس،بیت المقدس، محرم 
و والفجر مقدماتی نقشی اساسی داشتند و چندین مورد 
نیــــز عملیات های پدافندی را در منطقــــه جنوب و جنوب 
غربی به اجــــرا درآوردند. تیزپروازان پایگاه شــــهید نوژه نیز 
که از آغازین روزهای تجاوز ضربــــات متوالی به پیکره رژیم 
بعث وارد نموده بودند کماکان بــــه عملیات های هوایی 
علیه دشــــمن ادامه می دادند. عملیات های هوایی مانند 
انتقام، کمان99، و H3 برفراز پایــــگاه الولید عراق که منجر 
به انهدام بیش از 50 درصد از هواپیماهای دشــــمن شــــد 
و نیــــز عملیات هوایــــی برفراز آســــمان بغــــداد و بمباران 
پاالیشگاه الدوره توسط خلبان شــــهید عباس دوران که 
به حــــق عباس دوران بــــود و با انجام ایــــن عملیات ضربه 
مهلک سیاســــی به حیثیت رژیم عراق وارد شــــد و اجرای 
کنفرانس ســــران غیرمتعهدها در بغداد را منتفی کرد که 
به منزله بزرگترین شکســــت سیاسی عراق در عرصه بین 
المللی محسوب گردیده و تا مدتها رژیم بعثی را در انزوای 

سیاسی قرار داد.
کارکنان این پایگاه عاوه بر شــــرکت فعال خود در تمامی 
عملیات های هوایی علیه دشــــمن، آســــمان غرب کشور 
را تحت پوشــــش داشــــته و از تجاوز هواپیماهای دشمن 
جلوگیــــری کردند و در طول هشــــت ســــال دفاع مقدس 
از هواپیماهای دشــــمن توسط هواپیماهای  ده ها فروند 
شــــکاری و سامانه پدافندی پایگاه شــــهید نوژه سرنگون 

شدند.
دالوران نیروی انتظامی استان در قالب کمیته،ژاندارمری 
و شهربانی در طول جنگ حضوری چشمگیر داشتند و به 
صورت اعزام های مستمر در مناطق آفندی و پدافندی به 
)ع(، روح اهلل و ســــایر یگان ها  یگان های موســــی بن جعفر

سازماندهی شده و نقش آفرینی کردند.
پابه پای  نیــــز  همــــدان  اســــتان  بی ســــنگر  سنگرســــازان 
همرزمان نظامی خود در جبهه های جنوب و غرب با انجام 
راه اندازی  با  و  مهندسی،فرهنگی،بهداشتی  فعالیت های 
ستاد پشــــتیبانی جنگ در کنار کمیته امداد،هال احمر و 
استانداری در جمع آوری و ارسال کمک های مردمی نقش 

اساسی را ایفا کردند.
رزمندگان جهاد سازندگی استان همدان در عملیات های 
، کربای  ،والفجر 2،والفجر 4، والفجر 9،بدر ،قراویز بــــازی دراز
4، کربای 5، کربای 7، نصر 4، نصر 8،بیت المقدس 2و 3، 
شرکت کرده و در سخت ترین شرایط موجود حماسه های 
، پــــل سیدالشــــهدا )رودخانه  احــــداث جــــاده بــــازی دراز

خروشــــان چومان( و مناطق سردشت،بانه،سرپل ذهاب 
و غیره حماسه آفرینی کردند.

در آخــــر بایــــد در قالب آمار به بررســــی حضور ســــبز مردم 
استان دارالمجاهدین در دفاع مقدس بپردازیم:

مردم اســــتان همدان طی هشــــت ســــال دفــــاع مقدس 
نزدیک به 8000 شــــهید، بیش از 17000 جانباز و نزدیک به 

1000 آزاده سرافراز در پرونده خود جای داده اند.
از اســــتان همدان بیــــش از 80000 نفر در قالب بســــیج و 
بیش از 20000 نفر نیروی مردمی در قالب جهاد سازندگی، 
هال احمر و ســــتاد پشتیبانی جنگ به صورت داوطلبانه 
به جبهه های نــــور علیه ظلمت اعزام شــــده اند. در وصف 
پشــــتیبانی مردم اســــتان از فرزندان رزمنده خود می توان 
تقدیم بیش از هشتاد هزار واحد خون به رزمندگان، بیش 
از ده میلیــــارد ریال و هزاران قطعه طا و جواهرات و هزاران 
دســــتگاه کامیون کمک های غیرنقدی را نــــام برد. برپایی 
ده ها ایستگاه صلواتی و آشــــپزخانه در جبهه های جنوب 
و غرب به همت واالی مردم اســــتان انجام شده است که 
در یک مورد روزانه بیش از 40000 رزمنده در جنوب به طور 
کامل از طریق آشپز خانه استان همدان تغذیه می شدند. 
توسط ســــتاد بازســــازی مناطق جنگ زده ســــرپل ذهاب 
که متولی آن اســــتان همدان بوده اســــت، نزدیک به 2000 
واحد مســــکونی، صنعتی، تجاری و آموزشــــی بازسازی و یا 
نوســــازی شــــدند که تمامی هزینه ها و نیروی انسانی آن از 
استان تأمین می شد. مردم مهمان نواز استان همدان در 
طول دوران دفاع مقــــدس از 30000 مهاجر جنگ تحمیلی 
میزبانی کردند و با اسکان و تأمین تمامی مایحتاج زندگی 

آنان از غم فراق عزیزان، دیار و کاستی هایشان را زدودند.
حضــــور گســــترده و حماســــی مردم اســــتان همــــدان در 
صحنه هــــای رزمی و پشــــتیبانی جنگ به گونــــه ای بود که 
دشــــمن در کینه ورزی بــــا آنان بیــــش از 500 بار آســــمان 
استان را مورد تجاوز هواپیماهای خود قرار داد و در خال 
آن بیش از 130 بار نقاط مســــکونی بمباران و یا مورد حمله 
موشک زمین به زمین)فقط در شهر نهاوند( واقع شد که 
طی آن حدودا 800 نفر از مردم بی گناه به شهادت رسیدند 
که 336 نفــــر از بانــــوان و نزدیک به 200 نفــــر هم کودکان 
بودنــــد. در این باب همــــان بس که بیــــش از 16000 واحد 
مسکونی،تجاری،صنعتی،آموزشــــی و غیره تخریب شدند 
که بیــــش از 32 میلیارد ریال خســــارات مســــتقیم از این 

حمات را به دنبال داشته است.
منبع: کتاب مسیر عشق

از حمله  وه همه دانا: صدام حســــین قبل  هگمتانه، گر
وراند و  وزی کوتــــاه مدتی را در ســــر می پر به ایــــران، پیر
خوزســــتان  وزه  ر ســــه  تصرف  عراق،  دولت  راهبــــرد  در 

بود. شده  طرح ریزی 
نقشــــه هایش  در  حملــــه،  فرمــــان  صــــدور  از  قبــــل  او 
خوزســــتان را از ایــــران جدا کــــرده و به عنوان اســــتان 
نوزدهــــم بــــه خــــاک عــــراق ضمیمــــه کــــرده بــــود و نام 
آبادان   ، االحواز به  را  اهواز  عربســــتان،  به  را  خوزســــتان 
را به عبادان، خرمشــــهر را به محمره و سوســــنگرد را به 

بود. داده  تغییر  خفاجیه 
او همچنیــــن در ایــــن زمینــــه اقدامــــات فرهنگــــی هم 
وه هایــــی از مردم  انجــــام داده بــــود؛ از جملــــه اینکه گر
قبل  که  عرب«  »خلق  به  موســــوم  خوزستان  عرب زبان 
وع جنگ با دولــــت مرکزی در خوزســــتان درگیر  از شــــر
ژیم  بودند به دولت عراق گرایش داشــــته و از ســــوی ر

می شدند. تقویت 
بــــرای تحقق هدف خود، قبــــل از حمله به  ارتش عراق 

وهــــای اطاعاتی خود را با کمک آنها به داخل  ایران، نیر
کشــــور هدایــــت می کــــرد و این افــــراد، همــــه مکان ها 
هجوم  هنــــگام  همچنین  بودنــــد.  کــــرده  شناســــایی  را 
ژیم بعثــــی در کنار هر فرمانــــده عراقی، یک  سراســــری ر
وهای عراقی  مــــزدور منافق ایرانی قرار داشــــت کــــه نیر

را به مکان های مهم و حســــاس راهنمایی می کردند.
وند  192 فر در ابتدا، حمله هوایی عــــراق با تعداد 

 19 بــــه  هواپیمــــای شــــکاری بمب افکــــن 
آن لحظه  آغاز شــــد. در  شــــهر ایران 

که  حالــــی  در  حســــین  صــــدام 
ســــر  به  قرمزرنگــــی  چفیــــه 

فشنگ  نوار  و  داشت 
بســــته  کمر  دور  به 

اتــــاق  وارد  بــــود 
شد.  عملیات 

ن  نا عد
خیرا...، 

ورم،  »ســــر گفــــت:  حســــین  صــــدام  بــــه  دفــــاع  وزیــــر 
واز درآمدنــــد.« صدام  20 دقیقــــه قبل به پــــر جوان هــــا 
ایران  کمــــر  دیگر  ســــاعت  نیــــم  »تا  گفــــت:  پاســــخ  در 
عربســــتان  دیگــــر  وز  ر ســــه  تــــا  و  شکســــت  خواهــــد 

ایــــن فرمان  از  آزاد خواهــــد شــــد.« پس  )خوزســــتان( 
آماج  زی ایــــران  جنایت کارانــــه، شــــهرهای بی دفــــاع مر
حمــــات بمباران هوایــــی و توپخانه هــــای ارتش عراق 
قرار گرفت. سراســــر شــــهرها آتش و خون بود و مردم 
بی دفــــاع وحشــــت زده و هراســــان بــــه هر ســــو 
بمانند. امان  در  شاید  تا  می دویدند 
هجــــوم،  ایــــن  در  دشــــمن 
عمــــده  هــــدف  دو 
دنبــــال  را 

می کرد. 
ین  ا

زی، ارعــــاب مردم بــــه منظور  اهــــداف در شــــهرهای مر
در  و  وها  نیر وی  پیشــــر در  تســــهیل  و  شــــهرها  تخلیــــه 
نظامــــی،  پایگاه هــــای  انهــــدام  دوردســــت،  شــــهرهای 
اقتصادی  بــــزرگ  مراکــــز  و  پاالیشــــگاه ها  ودگاه هــــا،  فر
عمق  در  عراقی  هواپیماهای  آغازیــــن،  حمات  در  بود. 
واز درآمدند و به بمباران شــــهرها  ایران تا تهــــران به پر
اهمیت  کــــه  آن  از  بیش  عــــراق  اقدام  این  پرداختنــــد. 
وانی داشت. دشمن در  نظامی داشــــته باشد اهمیت ر
مسؤوالن  و  مردم  وحیه  ر شکســــتن  درهم  قصد  ابتدا 
را با  را داشــــت؛ در واقــــع، آنها هجوم سراســــری خــــود 
وی ســــریع  وانی آغاز کردند تا زمینه برای پیشــــر جنگ ر
وهای پیاده و تصرف هدف های مهم فراهم شــــود. نیر
منبع: حماســــه های نامداران گمنام

به بهانه چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس:

8هزار شهید، 17هزار جانباز و  1000 آزاده
 کارنامه حضور حماسی همدانی ها در 8سال دفاع مقدس

شهادت ۸00نفر از مردم بی گناه استان در پی بیش از 130بار بمباران مناطق مسکونی                               استان همدان بیش از 500بار بمباران شد
شهید مرتضی اولنج

 اولین شهید دفاع مقدس 
در استان همدان

هگمتانــــه، گــــروه همــــه دانــــا: »بــــه همــــراه 22 نفر از 
پاســــداران ســــپاه »همدان« به پاســــگاه های مرزی 
قصرشــــیرین و ســــرپل ذهاب رفتیــــم. بارها گزارش 
تحرکات دشــــمن به مقامات داده شد اما بنی صدر 
حاضر به پذیرش واقعیت ها نبــــود! و توجیه او این 
بود کــــه » مگر جنگ به این ســــادگی رخ می دهد؟...
بیخود ذهن مــــردم را درگیر نکنیــــد« البته بنی صدر 
با ایــــن کار قصد تخریب نیروهای ســــپاه را داشــــت 
از قصــــر شــــیرین هــــم بــــه مهــــران رفــــت و در آنجا 
مصاحبه ای هدفمند داشــــت کــــه:» اینجا همه  چیز 
عادی است و من در نقطه صفر مرزی هستم و هیچ 
چیز غیرعادی نمی بینم«. ســــرانجام نیروهای جدید 

جایگزین ما شدند و ما به همدان برگشتیم.
، فرمانده وقت ســــپاه  ســــردار ســــعید طائفه نــــوروز
اســــتان همدان به همراه اعضای شورای فرماندهی 
بــــرای بررســــی وضعیــــت بــــه منطقــــه آمــــده بودند 
مأموریت آنها با حمله سراســــری دشمن به مرزهای 
ایران مصادف شــــد و به دلیــــل »خیانت بنی صدر و 
اطرافیانــــش و عدم آمادگی ارتش«، تعــــداد 17 نفر از 
فرماندهان و پاسداران »ســــپاه همدان« در پاسگاه 
مرزی تیله کوه به اسارت دشمن درآمدند و نامشان 
به عنــــوان اولین اســــرای دفاع مقدس در اســــتان 

همدان ثبت گردید.
بــــرادر مرتضــــی اولنج کــــه در زمان حادثــــه در اطراف 
پاسگاه نگهبانی می داد مشاهده می کند تانک های 

دشمن در حال حرکت به سمت پاسگاه هستند.
اولنــــج بــــا امکانــــات ابتدایــــی مقاومــــت می کند و 
ســــرانجام گلولــــه مســــتقیم تانک دشــــمن به بدن 
او اصابــــت کرده و قطعه قطعه می شــــود و ســــپس 
بچه ها انگشت های پای او را که تنها باقیمانده پیکر 
مطهرش بــــود در داخل پوتین مشــــاهده می کنند 
و نام او بــــه عنوان اولین شــــهید دفــــاع مقدس در 

استان همدان به ثبت می رسد.
روحش شاد و یادش گرامی

اســــامی 17 نفری که در پاســــگاه مرزی تیله کوه اسیر 
شدند:

1.ســــعید طایفه نوروز 2.سید احمد قشمی 3. یداهلل 
پیرایش4. یداهلل ترک 5. عبــــداهلل دانیال6. علیرضا 
8.حمیــــد  منوچهریــــان  اهلل  حبیــــب   .7 یــــاری  اهلل 
چرب گو9. سید محمود موســــوی 10. محمد خوش 
نیت 11. ســــید محمود موســــوی پاک نهاد12. محمد 

ابراهیم غفاری 13.سید حسین وفایی همدانی
14. ســــید محمد روحانی 15.حاج علــــی حمزه ای16. 

محمد سلطانی علیخانی 17. یحیی ترابی«.

دریچه

تا نیم ساعت دیگر کمر ایران خواهد شکست !!!
تصرف 3روزه خوزستان رویای صدام



روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

شــهرداري منطقه 4 همدان در نظر دارد با استناد به مجوز شــماره 99032519361 مورخ 99/3/25 شورای محترم اســالمی شهر و نامه شماره 
99062047921 مورخ 99/6/20 شهردار محترم همدان نسبت به فروش 11 قطعه زمین ملکی شهرداری  همدان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 
لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد شرکت در مزایده را دارند، می بایست جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری منطقه چهار به 
نشانی: میدان امامزاده عبداهلل مراجعه و پس از تکمیل اسناد مزایده درخواست های خود را مشخصاً و به تفکیک هر یک از پالک های زیر به صورت 

خوانا و دقیق به دبیرخانه شهرداری منطقه 4 واقع در میدان امامزاده عبداهلل  تحویل و رسید دریافت نمایند.
 1. شــرکت کنندگان باید مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده را طبق جدول زیر بر اســاس هر یک از ردیف ها به صورت نقد به حساب 
شماره 2-3331333-11-7402 به نام شــهرداری منطقه چهار نزد بانک مهر ایران شــعبه امامزاده عبداهلل واریز و  یا ضمانت نامه 
بانکی با مــدت اعتبارحداقــل 3 ماه و یا اســناد خزانــه بدون نــام تهیه و فیــش واریزی مربوطــه را همراه درخواســت بــه دبیرخانه 
 شهرداری منطقه چهار تحویل نمایند. جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده و کروکی محل با شماره تلفن های شهرداری

2 ـ 34246241 تماس و یا به واحد امالک شهرداری  منطقه چهار مراجعه فرمایید.
 2. حداکثـــر مهلت اخذ و تحویل پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز کاری تا پایان وقـــت اداری ساعـــت 14 روز  شنبـه 

مـورخ 99/07/12 می باشد.
 3. زمان بازگشــایی پاکت ها روز دوشــنبه مورخ 99/07/14 ســاعت 17 در محل حوزه معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری همدان 

می باشد. )حضور شرکت کنندگان بالمانع می باشد.(
 4.شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 5. کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.
 6. کلیه هزینه ها اعم از درج آگهی و کارشناســی و نقل و انتقال و دیگر هزینه های احتمالی به عهده برنده مزایده می باشد.

 7. در صورت انصراف نمودن نفرات اول و دوم از انعقاد قرارداد ســپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. نحوه پرداخت بهای ملک:

الف: برنــده مزایده مکلف اســت ظرف  مــدت 7 روز )کاری( پس از ابالغ نســبت به واریز وجه پیشــنهادی و انعقاد قــرارداد اقدام 
نماید. در غیر این صورت ضمانت شــرکت در مزایده وی ضبط و قرارداد با نفر بعدی با رعایت مفاد همین بند منعقد خواهد گردید.

ب: در صورتیکه برنده قصد پرداخت وجه از طریق تهاتر با مطالبات از  شــهرداری را داشــته باشــد باید در هنــگام انعقاد قرارداد، 
درخواســت جهت تهاتر ارائه نماید و در صورت عدم موافقت توســط مراجع ذی ربط با تهاتر، نامبرده مکلف می باشد ظرف مدت 7 روز 
)کاری( پس از ابالغ این امر نســبت به واریز کل وجــه قرارداد اقدام نماید. در غیــر این صورت ضمانت نامه ضبط و قرارداد فســخ 

شده محسوب می گردد.
9. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشــروط، مبهم، ناخوانا و یا بعد از موعد مقرر  ترتیب اثر داده نمی شود.

10. واگــذاری امالک عــادی به صورت قــرارداد فــروش و امالک  ثبتی بــه صورت انتقال ســند پس از تســویه حســاب کامل صورت 
می پذیرد.

11. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شــرایط و تکالیف شهرداری همدان می باشد.

آگهی مزایده
94
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قیمت پایه کارشناسی آدرسمساحتکاربریمشخصات ملکردیف
سپرده )ریال()ریال(

شهرک 27/53تجاری مغازه شماره 2)به انضمام 10/69 متر بالکن(1
3/816/000/000190/800/000ولیعصر  

3/061/000/000153/050/000"22/51"مغازه تجاری شماره 4 )به انضمام 9/28 متر بالکن(2

2/164/000/000108/200/000"18/50"مغازه تجاری شماره 37

2/033/000/000101/650/000"18/16"مغازه تجاری شماره 48

1/793/000/00089/650/000"16/30"مغازه تجاری شماره 59

1/897/000/00094/850/000"17/25"مغازه تجاری شماره 610

2/043/000/000102/150/000"19/46"مغازه تجاری شماره 711

2/042/000/000102/100/000"20/02"مغازه تجاری شماره 812

2/180/000/000109/000/000"21/80"مغازه تجاری شماره 913

2/427/000/000121/350/000"23/75"مغازه تجاری شماره 14)به انضمام 8/78 متر بالکن(10

2/719/000/000135/950/000"26/22"مغازه تجاری شماره 15)به انضمام 12/20 متر بالکن(11

  1399 یور  دو شـــنبه 31 شهر
  ۲0۲0 ۲1  ســـپتامبر        144۲ 3 صفر 
4619 شماره 
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امام علی  علیه السالم:

شما  به  هم  پسرانتان  تا  کنید  خوبی  خود  پدران  به 
خوبی کنند.
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز
ح »هر کوچه یک حسینیه« به همت پایگاه مقاوت بسیج ذوالفقار طر

اّولی که جنگ شد...
هنوز از ابعاد قضّیه درست مّطلع نبودیم 

که چند شهر را زده اند

هگمتانه، گروه فرهنگی: اّولی که جنگ شــــد، همان 
ســــاعت اّول، بنــــده نزدیک فــــرودگاه بــــودم. در آن 
کارخانه ســــخنرانی داشــــتم. نشســــته بودیم داخل 
اتاق منتظرِ وقِت ســــخنرانی، و منظره  فرودگاه دیده 
می شد از داخل اتاق -پنجره بود- که دیدم سروصدا 
است و یک وقتی دیدیم بله، هواپیماها آمدند. اّول 
نفهمیدیم چیســــت؛ بعــــد گفتند که حمله اســــت 
و خب فــــرودگاه مهرآبــــاد را زدند. بنــــده رفتم در آن 
جلســــه ای که تشــــکیل شــــده بود و کارگرها منتظر 
بودند که من بروم سخنرانی کنم. یک چند دقیقه ای 
به قدرِ چهار پنج دقیقه صحبت کردم و گفتم من کار 

دارم و باید بروم؛ به ما حمله شده.
آمدم ستاد مشــــترک، آنجا همه جمع بودند؛ مرحوم 
شــــهید رجایــــی بود و شــــهید بهشــــتی بــــود، آقای 
. ما رفتیــــم آنجا و  بنی صدر بــــود، همه بودنــــد دیگر
مشغول گفتگو شــــدیم که حاال چه کار باید بکنیم، 
گفتند که -شــــاید خود بنده پیشــــنهاد کردم- اّول 
باید با مردم حرف بزنیم، ]چون[ مردم نمی دانند چه 
خبر شــــده. هنوز هــــم از ابعاد قضّیه درســــت مّطلع 
نبودیم که چند شــــهر را زده اند؛ ]فقط[ می دانستیم 
غیــــر از تهــــران، جاهــــای دیگر را هــــم زده انــــد. بنده 
پیشــــنهاد کردم که ما یک اعامّیه  بدهیم؛ این مال 
ســــاعت مثًا دو و ســــه  بعدازظهر و قبل از پیام امام 

)رضوان  اهلل  علیه( است.
به من گفتند خودت برو بنویس. من رفتم آن طرف 
و یک چیزی نوشــــتم و از رادیو آمدنــــد ]و آن پیام[ با 
 در آرشــــیو 

ً
صدای من پخش شــــد -که البّته قاعدتا

صداوسیما هست- باالخره چند روز ما اینجا بودیم؛ 
، پنج شش روز -همان حول و حوش-  چهار پنج روز
 خانه هم نمی رفتم؛ حاال گاهی یک 

ً
بودیم. بنده غالبا

 شب و 
ً
ساعتی، دو ساعتی می رفتم منزل ]اّما[ غالبا

روز آنجا بودیم.
ادامه دارد...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب 

در مراسم شب خاطره دفاع مقدس 1397/07/04

مسیر

، شریک مال مردم است امانتدار
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: خداوند به شما دستور 

می دهد که امانت ها را به صاحبان اصلی اش بسپارید.
هیچ  نــــد  و ا خد  : نــــد ه ا د مو فر م  لســــا علیه ا ق  د صــــا م  مــــا ا ت  حضــــر
ی  ر ا نتد ما ا و  یی  ســــتگو ا ر ینکــــه  ا مگــــر  د  نکــــر ث  مبعــــو ا  ر ی  مبــــر پیا
ید  با ن  ا بــــد هم  و  ن  نیــــکا ه  ر با ر د هــــم  که  د  بو و  ا ی  مه هــــا نا بر ء  جــــز

. د شو یت  عا ر
حکایــــت: پدری وفات یافــــت و اموالش به فرزند رســــید و این در حالی 
بــــود که متوفــــی هزار درهم از کســــی قــــرض گرفتــــه بود، وقتــــی به امام 
صــــادق)ع( برخورد کرد حضرت از او ســــؤال کردند: آن هــــزار درهم را چه 
کردی؟ فرزند پاســــخ داد: بــــه صاحبش برگرداندم. حضــــرت امام صادق 
علیه الســــام فرمود: همــــواره این گونه باش تا به نوعــــی در اموال مردم 
شــــریک باشــــی. جوان که به نصیحت امام)ع( عمل می کــــرد وضع مالی 
بســــیار خوبی پیدا کرد طوری که در یک سال ســــیصد هزار درهم زکات 

کرد. پرداخت 
کجا شد عهد و پیمان را چه کردی
امانت های چون جان را چه کردی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ِتویجه
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 ست که بسیار دلنشین و 
دوست داشــــتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث گرانبهائی است که از زبان های 
کهــــن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربرد واژه های کهن در ایــــن لهجه بیانگر این 
موضوع اســــت. از ویژگی های دســــتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کســــر 
کــــردن، به هنــــگام تلفظ واژه هاســــت. دیگــــری در حالت اضافٔه اســــم ها بــــه ضمایر 
متصل در مورد دوم و ســــوم شخص حرف آخر اسم مکسور می شود، و در مورد اول 
شخص حرف آخر اســــم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کسره می شود و بسیاری ویژگی های 

منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطاحات همدانی که ممکن اســــت گاه به فراموشــــی سپرده 

شده باشند معنی و ترجمه گشته است.

تولکیدن: پرسه زدن، گذراندن، کنارآمدن
ُتمیده: فرورفته

ِتویجه: صافی چوبی
تیکیده: کاشته، الغرشده

تیلیت: خیساندن نان در آبگوشت

همه دان

وصیت شهید سعید پورماه سلطانیان

مواظب ضربه های دشمن خائن داخلی باشید
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجای این خــــاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظــــه که این کلمــــات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلولــــه برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی بــــا تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی البای 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگون، از 
جوانه هــــای روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در خواب های سنگین دنیا. تو 
می نوشتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم 

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

وال تحسبن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
شــــهادت ارثی اســــت که از اولیاء به ما رسیده اســــت؛ با سام به یگانه 
منجی عالم بشریت و دوازدهمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت 
مهدی )عج( و نایب بــــر حقش امام خمینی و با درود به ارواح پاک طیبه 
شهدا و با سام به شــــما امت شهیدپرور ایران، سام بر شهدایی که با 
نثار خونشــــان درخت اســــام را بارور و دین خدا را یاری کردند زیرا یاری 

کردن امام همان یاری کردن اسام است.
ای امت ایران با جان و مال خود جهاد کنید تا پرچم توحید در سراســــر 
جهان به اهتزاز درآید و مهــــدی صاحب الزمان)عج( ظهور کند و جهان 

پر از عدل و داد بشود.
ای پدر بزرگوارم و  ای مادر عزیز و مهربانم برای این فرزند حقیرتان زیاد 
- فرزندی را در حق  - فرزندی و مــــادر زحمت کشــــیدید و آن دین پــــدر
شــــما ادا نکردم امیدوارم که مرا ببخشــــید، امیدوارم که زحمات شما 
را در آخــــرت جبران کنم؛ شــــما خواهر دلســــوز و مهربانــــم مرا ببخش 
- برادری را به شــــما ادا نکردم امیدوارم زحمات شــــما را  که دین خواهر

کنم. جبران 
و شما برادر عزیزم امیدوارم که برای من 
ناراحت نباشــــی چون شــــهادت در راه 
خدا یک افتخار اســــت که از ائمه)ع( به 
ما رسیده، امیدوارم که مرا مورد عفو قرار 

دهید مرا ببخشید امیدوارم که زحمات شما را جبران کنم.
پدر و مادر عزیزم باید افتخار کنید که پسر شما در راه خدا شهید شده و 

خداوند او را طلبیده است.
خداوندا! تو را به عظمت و مقامت قســــم می دهم مرا یکی از مجاهدان 
و مبــــارزان خودت قرار بده و شــــهادت را نصیبم بگــــردان؛ خداوندا! به 
رحمت بی پایانت مرا در راه خودت شــــهید بگردان که چقدر شهیدان 

در پیشگاه تو بزرگند. چقدر این شهیدان عظمت دارند.
به دوســــتان و برادرانم وصیت می کنم که راه شــــهیدان را ادامه دهید، 
نکند خدای ناکرده کاری بکنند کــــه خون آنها پایمال و به هدر برود. ان 
تنصراهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم خدا را یاری کند تا شما را یاری کند ما 
در این جهان میهمان خدا هســــتیم و خداوند می خواهد ما را امتحان 
کند؛ ما امانت هستیم پس چه خوب است جانی که مربوط به خودش 

است در راه خودش نثار کنیم.
حرف دیگرم به برادران سپاهی و بســــیجی است که سپاه یا بسیج را به 
عنوان شــــغل انتخاب نکنید خدمت در ســــپاه و بســــیج را وسیله قرار 
بدهید برای رسیدن به یک درجه واال تا بتوانید اسام عزیز را یاری کنید. 
در کارها وحدت داشته باشــــید، پایگاه را خالی نکنید که دشمن خائن 

داخلی ضربه خود را بزند.
صحبت دیگر ندارم فقط اسام را یاری کنید.

آموختن »مهارت های زندگی خانوادگی«
کلید رسیدن به زندگی مشترک موفق

هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »مهارت های زندگی خانوادگی«، نوشته 
زهرا آیت اللهی، تاش دارد تا مهارت های الزم برای داشــــتن یک زندگی 

مشترک سالم و موفق را براساس آیات و روایات آموزش دهد.
کتاب »مهارت های زندگی خانوادگی« در ویراســــت جدید توســــط نشر 
معارف منتشــــر شــــد. این کتاب تــــاش دارد تا مهارت هــــای زندگی را 

براساس آیات و روایات آموزش و ارائه دهد.
مباحث این کتاب شــــامل بیان مهارت هایی چون خویشــــتن داری در 
 ، ، چگونگی رابطه درســــت با همسر ایام قبل از ازدواج، انتخاب همســــر
اقتصــــاد خانواده، بهداشــــت خانه و پیشــــگیری از بحــــران در خانواده 
است. به کار گرفتن این مهارت ها در زندگی خانوادگی، می تواند به فرد 

برای رسیدن به خوشبختی و سعادت دنیوی و اخروی یاری رساند.

زندگی  »مهارت های  کتاب 
ویراســــت  در  خانوادگــــی« 
جدید در دو جلد مجزا با زیر 
»مهارت های  عنوان هــــای 
و  ازدواج«  از  پیــــش 
از  پــــس  »مهارت هــــای 
شــــد  چاپ  تجدید  ازدواج« 

و با طرح جلد و صفحه آرایی جدید و مخاطب پســــند توسط نشر معارف 
منتشر شده است.

عاقه منــــدان برای تهیه این اثر می توانند به پایگاه اطاع رســــانی نشــــر 
معارف مراجعه کنند.

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

نگاهی به زندگی قهرمانان تک تیرانداز در صیاد
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: فیلــــم ســــینمایی »صیــــاد« 
بــــه کارگردانــــی »علیرضا افتخــــاری« در آســــتانه چهلمین 

بزرگداشت دفاع مقدس کلید خورد.
این اثر ســــینمایی روایتــــی متفاوت از مبــــارزات چریکی و 
کوماندویی تک تیراندازهای کشور طی هشت سال دفاع 

مقدس است.
کارگردان  و  تهیه کننــــده  نویســــنده،  افتخــــاری،  علیرضــــا 
فیلم »صیــــاد« در این باره گفــــت: مهمترین و اصلی ترین 
دغدغــــه در تولید این اثر ســــینمایی حضــــور و رقابت در 
جشنواره های تراز اول و جشنواره های معتبر بین المللی 

است.
این فیلمســــاز جوان اضافه کــــرد: در فیلم صیاد با نگاهی 
دقیق به زندگی نظامی و چریکی قهرمانان تک تیرانداز که 

بی تردید ارتش های تک نفره هســــتند و مطالعه و تحلیل 
حماســــه ها و رشــــادت های نابغه ای کــــه از حیث تکنیک 
مبارزاتی یگانه عالم بود ســــعی کردم با تحلیلی دقیق همه 
کنش ها و واکنش هــــای او در مقاطــــع مختلف جنگ، در 
فیلمنامه ای با ساختاری مدرن و روایتی غیرخطی و متکی 

به عنصر تصویر پرداخت شود.
وی ادامــــه داد: در فیلم »صیــــاد« مخاطب با ســــه اپیزود 
مســــتقل و البتــــه پیوســــته در قالب یــــک فیلــــم بلند با 
تقابل قهرمــــان و ضدقهرمان از حیث فنی-نظامی مواجه 
می شــــود. فیلــــم از محرک های حســــی فاصلــــه می گیرد، 
فضای سانتیمانتال را در می نوردد و حتی با زیرپاگذاشتن 
زمان و تطابــــق تاریخی؛ رفتارهــــای به  ویــــژه مبارزاتی نابغه 
تک تیرانــــدازی کشــــورمان را در حال، گذشــــته و آینده به 

تصویر می کشد.
افتخاری افزود: بــــرای تولید این اثر هیجان ویژه ای دارم 
و در آســــتانه هفته دفاع مقدس امیــــدوارم ماحصل کار 
آبروی ســــینمای ارزشــــی کشــــور در محافل بین المللی 

باشد.
تهیه کننده فیلم صیاد با اشــــاره به ایــــن نکته که همه 
از بخــــش خصوصــــی تأمین  هزینه هــــای فیلــــم صیــــاد 
یادآوری  همــــه  از  بیش  اما  کرد:  خاطرنشــــان  می شــــود، 
فرمانده  همــــکاری  حســــن  بدون  »صیاد«  فیلــــم  اینکه 
اصفهان  اســــتان  الزمان)عــــج(  صاحــــب  ســــپاه  مدبــــر 
ســــردار فدا، مساعدت لشــــکر عملیاتی 14 امام حسین 
)ع(اســــتان اصفهــــان، رهنمودهــــای علمــــی و نظامــــی 
و  مبارکــــه  شهرســــتان  علــــی)ع(  امــــام  آمــــوزش  مرکــــز 

109 امام حســــین در  نهایتــــا همراهی بی شــــائبه گردان 
نبود. میسر  اصفهان  مبارکه  شهرستان 

مشــــهدی: صیاد مانیفست ســــینمای انقالب در   �
جهان سینما

همچنیــــن »ابوالفضل مشــــهدی« مدیــــر تصویربرداری و 
جانشــــین تهیه کننده فیلــــم صیاد از شــــروع مرحله دوم 
تصویربرداری این اثر خبر داد و گفت: تصویربرداری صیاد 
در اســــتودیو آوا فیلم تهــــران و روی پرده آبی آغاز شــــد و 
22شــــهریورماه وارد مرحلــــه دوم تصویربــــرداری کــــه غالبا 
طراحــــی عملیات های چریکــــی -کوماندویی و جنگ های 
نظامی اســــت در منطقه راهبــــردی از شهرســــتان مبارکه 

می شویم.

مشــــهدی با بیــــان اینکــــه آخریــــن فناوری هــــای رباتیک 
روز دنیــــا در تصویربــــرداری فیلــــم صیــــاد مورد اســــتفاده 
قرار خواهــــد گرفت، تصریح کــــرد: این فناوری براســــاس 
نمونه های هالیوودی و با ساختاری بسیار پیچیده توسط 
متخصصان جوان کشــــورمان ابتدا مهندســــی معکوس 
و ســــپس بومی ســــازی شــــده اســــت. بکارگیری و پیاده 
ســــازی این فناوری رباتیک برای نخستین بار در یک پروژه 
ســــینمایی ایرانی بکار بسته خواهد شــــد.در پیاده سازی 
این فنــــاوری به دلیــــل تحریم های ظالمانه با مشــــکات 
عدیــــده ای مواجه بودیــــم و نهایتــــا کمبودها را بــــا تلفیق 

صنعت خودروسازی و رباتیک جبران کردیم.
وی این فنــــاوری را در خلق صحنه های اکشــــن و لحظات 
هیجان انگیز و حادثه ای این اثر ضروری دانســــته و اضافه 

کرد: تســــریع رونــــد تولید، کاهش دســــته کم 20جلســــه 
تصویربــــرداری و عینیت بخشــــیدن به ابعــــاد مختلف و 
شیوه های مبارزاتی ویژه تک تیراندازها از جمله مزایای این 

سامانه است.
مدیر تصویربــــرداری »صیاد« در خاتمه اظهار کرد: در پیاده 
ســــازی این ســــامانه بیش از 2سال ســــعی وافر داشتم و 
فراغت خاطــــر و مدام به کار خلق و آزمایش آن مشــــغول 
بودم، جالب اینکه این ســــامانه دو ثبت اختراع در سامانه 
جامع علمی کشــــور داشــــته که پس از پایان مراحل تولید 
اثــــر همراه با رونمایی فیلم از آن پرده برداری خواهد شــــد. 
اکنون همــــه چیز مهیای خلــــق یک اثر مانــــدگار در حوزه 
سینمای جنگ اســــت و سعی داریم مانیفست سینمای 

انقاب در جهان سینما باشیم.

 سی نما


