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انتصـاب بجـا و شایسـته حضرتعالـی را بـه عنـوان معـاون پشـتیبانی و توسـعه 
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پل ارتباطی مردم و دولت

 روابط عمومی اداره کل فرهنگدر مرکز سامد استانداری همدان با شماره تلفن ۱۱۱ آماده پاسخگویی به سؤاالت مردمی است.
و ارشاد اسالمی استان همدان
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4  
ه   

فح
ص مخدوش کردن پالک خودرو 

جرم است
جریمه 600 خودرو پالک مخدوش و معرفی ۲5 مالک به دادسرا

۲   
حه  

صف انتقال 40 میلیون مترمکعب 
   ۲پساب فاضالب به نیروگاه همدان

حه  
صف در پایان 9 ماه امسال اتفاق افتاد

کاهش 19 درصدی مصرف بنزین 
در همدان

یادداشت

صفحه     ۲

حاتم بخشی و مصادره زیرپوستی 
حقوق عمومی

صفحه  3

صفحه  ۲

« گرفتار سوءمدیریت  »سیر
و فقدان صنایع تبدیلی

، کاهش نوسان قیمت، ایجاد اشتغال چند  برای پایان یافتن رنج کشــــاورز
هزار نفری، ارزآوری چند صد درصدی برای کشــــور و کوتاهی دست دالالن، 
تنها یک راه باقی می ماند؛ ایجاد صنایع تبدیلی ســــیر یعنی همان کلیدواژه 

»جهش تولید«.
به گزارش هگمتانه، این بار »دردانه ســــفیدپوش« همدان، ســــوژه خبر ما 
شــــد. محصولی برجســــته و دارای جایگاه جهانی که در کشــــورهایی چون 
بلغارستان، آلمان، فرانسه و ترکیه نام آشناست و چندین هزار دالر به پای 

حبه های مرواریدی اش می ریزند.
عطرسازی،  تجاری  شــــرکت های 

آرایشــــی بهداشــــتی و دارویی 
داشــــتن  آرزوی  دنیــــا 

در  را  همــــدان  ســــیر 
ســــر می پروراننــــد اما 

خدادادی  نعمــــت  این 
ماده  میــــزان  بیشــــترین  با 

مؤثره در دامنه ی الوند »همه دانا« ...

استاندار همدان در ستاد کرونا اعالم کرد:

گردهمایی ممنوع
ازسرگیری تردد بدون مجوز خودرو بین شهرهای زرد            لغو ممنوعیت ها در شهرهای آبی              اسدآباد، فامنین و بهار در وضعیت آبی              آغاز فعالیت تاالرهای پذیرایی و غذاخوری ها با ۲5درصد ظرفیت

صفحه  4

همین صفحه

ح شد در یازدهمین نشست شهراندیشی مطر

تاب آورسازی شهرها تکلیف عمومی
حفظ دبیرخانه با مشارکت مردم و دستگاه ها

دبیرخانه کشوری تاب آوری افتخار مدیریت شهری همدان

لودگی  باد به کمک کاهش آ
هوای همدان می آید

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان گفت: وزش باد در 
اواخر هفته باعث کاهش ماندگاری آالینده های صنعتی در هوای همدان 

خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، روح اهلل زاهدی اظهار کرد: تا اواخر هفته هوای اســــتان 
همــــدان صاف و آفتابی خواهد بود و هم چنان آلودگی هوا را در شــــهرهای 

بزرگ و صنعتی داریم.
زاهــــدی با بیان اینکه از روزهای پنجشــــنبه و جمعه وزش باد را در اســــتان 
خواهیم داشت، تصریح کرد: وزش باد باعث می شود آالینده های صنعتی 

از جو خارج شوند و آلودگی کمتری در هوا مشاهده کنیم.

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: اســــتاندار همــــدان از لغو 
ممنوعیت همه فعالیت ها در شهرهای آبی خبر داد.

به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شــــاهرخی روز شنبه در 
نشســــت اعضای ســــتاد ملی کرونا بیان کرد: در حالی که 
شــــاهد رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی از سوی مردم 
هستیم اما برخی از مسؤوالن و مقامات نسبت به رعایت 

شیوه نامه های ابالغی بی توجه هستند.
وی اضافه کرد: به تازگی فردی اقدام به برگزاری مراســــمی با 
حضور 400 نفر در حسینیه امام خمینی )ره( شهر همدان 
کرد کــــه برگزاری این نوع جلســــات موجب بــــی اعتمادی 
مردم بــــه مســــؤوالن در رابطه با تــــالش برای مهــــار کرونا 

می شود.
اســــتاندار همدان تاکید کرد: دانشــــگاه علوم پزشکی به 
عنوان متولی بخش ســــالمت باید نسبت به برگزاری این 
گونــــه گردهمایی ها واکنش نشــــان دهد. امــــروز به این 
طیف افراد بانفوذ که از قدرت خود سوء استفاده می کنند 
اخطــــار می دهم امــــا در مراحــــل بعد مصمــــم و با جدیت 

برخورد می شود.
شاهرخی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداران 
این قبیل قانون شــــکنی ها را مستندسازی کرده سپس 
متخلفــــان در هر مقام و منصبی به مردم معرفی شــــوند تا 

مردم درباره آنها قضاوت کنند.
وی ادامــــه داد: برگــــزاری همایــــش با هر عنوانــــی از جمله 
یادواره شــــهید و تشــــییع جنــــازه ممنوع اســــت و قانون 
شــــکنان به مردم معرفی می شــــوند تا این افراد که در برابر 
قانون پاسخ گو نیستند دســــت کم در برابر افکار عمومی 

پاسخ گو باشند.

استاندار همدان تاکید کرد: دانشــــگاه علوم پزشکی ابن 
سینا باید در برابر این قانون شکنی ها مدعی شود.

شــــاهرخی بیان کرد: صنــــوف و اتحادیه ها با وجــــود تأثیر 
اما  درآمدشــــان  کاهــــش  در  کرونایــــی  محدودیت هــــای 
حــــدود 11 ماه همکاری الزم را درباره اجرای مصوبات ابالغی 
داشــــتند بنابراین نبایــــد اجازه داد بی توجهــــی عده ای به 
شــــیوه نامه های ابالغی سبب بازگشــــت محدودیت ها و 

فشار بر صنوف شود.
وی با قدردانی از تالش مجموعه دانشــــگاه علوم پزشکی 
ابن سینا و مردم که ســــبب روند کاهشی ابتال به کرونا در 
استان شــــدند، اظهار کرد: طبق گزارش وزارت بهداشت، 
آمــــار بســــتری ها 80 درصد و  درمــــان و آموزش پزشــــکی 

فوتی ها 70 درصد کاهش یافته است.
اســــتاندار همدان تأکید کــــرد: باید روند کاهشــــی ابتال به 
کرونا با رعایت اصول بهداشــــت فردی، حضور نیافتن در 
اجتماعات و دورهمی ها و زدن ماســــک حفظ شود چراکه 
با وجود ویروس کرونا، شــــرایط مطلوب این استان ناشی 
از رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی از سوی شهروندان 

است.
شاهرخی ادامه داد: وضعیت جدیدی در ستاد ملی کرونا 
با عنوان وضعیت آبی مطرح شد که مبنای آن 2 نفر ابتالی 
مثبت به ازای 100 هزار نفر جمعیت شهرســــتان است و با 
این توصیف هم اینک سه شهرستان اسدآباد، فامنین و 

بهار در وضعیت آبی هستند.
وی اضافه کرد: شــــرایط در وضعیت آبی به گونه ای است 
کــــه همــــه فعالیت ها دایر اســــت بــــا این وجــــود رعایت 
صنــــوف  و  مــــردم  ســــوی  از  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های 

همچنان الزامی است.
استاندار همدان با بیان اینکه تردد خودرو بین شهرهای 
دارای شــــرایط زرد بدون دریافت مجوز هم از امروز امکان 
پذیر است گفت: البته تردد و ورود خودروهای غیر بومی 
به شهرســــتان های دارای وضعیت نارنجی و قرمز ممنوع 

است.
وی تأکید کرد: شرایط مطلوب کنونی حاصل فعالیت همه 
نهادها و همکاری مردم اســــت با این وجود این وضعیت 
شکننده بوده و در صورت عادی انگاری و رعایت نکردن 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی احتمال بازگشــــت به شرایط 

نارنجی و قرمز زیاد است.
کرونایی بســــتری  � حیدری مقدم: کاهش بیماران 

در استان همدان به حدود 300 نفر
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: تعداد 
بیماران مبتال به کووید 19 بستری در بیمارستان های این 
اســــتان به کمتر از 300 نفر کاهش یافته که نشان دهنده 
اجرای موفــــق برنامه های مقابله با همــــه گیری ویروس و 

کاهش آمار مبتالیان به بیماری است.
رشــــید حیدری مقدم اظهار کرد: مجموع بیماران کرونایی 
بســــتری در بیمارســــتان های این اســــتان از ابتدای همه 
گیری ویروس تاکنون 9 هزار و 889 نفر اســــت که 17 هزار 
و 504 بیمار مبتال به کووید 19 نیز از طریق مراکز 16 ساعته 

شناسایی شده اند.
وی افــــزود: آمــــار بیماران مثبت و مشــــکوک بســــتری در 
بیماستان های اســــتان همدان طی جمعه گذشته هفت 
نفر بــــوده که 35 بیمــــار نیز بــــا مراجعه به مراکز ســــرپایی 

استان شناسایی شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا ادامه داد: با فوت 
یک نفــــر دیگر از مبتالیان قطعی کوویــــد 19 در روز جمعه، 
شــــمار جان باختگان قطعــــی این بیمــــاری از ابتدای همه 
گیــــری ویروس تاکنون در اســــتان همدان بــــه یک هزار و 

429 نفر رسید.
حیدری مقدم با بیــــان اینکه روند ابتال به ویروس کرونا در 
اســــتان همدان کاهشی اســــت، افزود: شاخص سرایت 
پذیــــری ویروس در اســــتان به کمتر از عــــدد یک یعنی 91 

صدم کاهش یافته است که امید می رود همچنان شاهد 
روند نزولی این آمار باشیم.

و  درصــــد   52 بــــا  اجتماعــــات  در  شــــرکت  گفــــت:  وی 
دورهمی های خانوادگی با 40 درصد همچنان بیشــــترین 

علت شیوع ویروس و ابتال به کووید 19 را دارد.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: سهم 
مســــافرت در ابتال به کرونا یک درصد بود که این رقم طی 
یک هفته گذشته تصاعدی شده و به چهار درصد رسیده 

است.
حیدری مقــــدم اظهار کــــرد: بازرســــی های انجام شــــده در 
یک هفته گذشــــته نشــــان دهنده رعایــــت 85 درصدی 
شیوه نامه های بهداشــــتی در واحدهای صنفی و خدماتی 
استان همدان است و میزان استفاده خدمات دهندگان 
از ماســــک 86 درصــــد و خدمات گیرنــــدگان نیز 81 درصد 

است.
وی بــــا بیان اینکه میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
واحدهای صنفی و خدماتی استان 81 درصد است، افزود: 
272 واحد متخلف به علت رعایت نکردن شیوه نامه های 
بهداشتی در اســــتان همدان شناســــایی و عالوه بر ابالغ 
اخطاریه به مراجع قضایی نیز معرفی شــــدند، ضمن اینکه 

15 واحد نیز در یک هفته گذشته پلمب شده است.

مسؤول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان:

سرکشی از کارخانه های همدان 
ح شهید »کریمی« در طر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول 
کارخانجات  و  کارگران  بســــیج  سازمان 
استان همدان از سرکشی از کارخانه ها 
در  همــــدان  اســــتان  شــــرکت های  و 
راســــتای اجــــرای طرح شــــهید »کریمی« 

خبر داد.
ســــرهنگ  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
بــــه  اشــــاره  بــــا  بــــرات زاده  ابوالفضــــل 
بصیرت  دهــــه  طی  اجرایی  برنامه هــــای 
اظهــــار کــــرد: بــــه مناســــبت ایــــن ایام 
کارخانه ها و شــــرکت های  از  سرکشــــی 
استان همدان در راســــتای اجرای طرح 

شهید »کریمی« انجام شد.
وی افــــزود: حضور در شهرســــتان مالیر و سرکشــــی از 
پایگاه مقاومت ثاراهلل شرکت »سیم و کابل« و دیدار با 

شورای این پایگاه از جمله برنامه ها بود.
مسؤول سازمان بســــیج کارگران و کارخانجات استان 
همــــدان عنــــوان کــــرد: حضور در نشســــت سیاســــی 
بسیجیان و بررسی وضعیت شبکه صالحین و دسته 
بیت المقــــدس این پایگاه نیز انجــــام و در ادامه از خط 

تولید شرکت بازدید شد.
وی همچنین با اشاره به سرکشــــی از پایگاه مقاومت 
عنوان  مالیر  ســــرمک  بزرگ  معدن  سیدالشــــهدا)ع( 
کرد: در این سرکشــــی از بســــیجیان نمونه این پایگاه 

تقدیر شد.
برات زاده یادآور شــــد: در ادامه نیز مراسم گرامیداشت 
سالگرد ســــردار شهید »سلیمانی« و نشست سیاسی 
به مناســــبت دهه بصیرت در پایگاه مقاومت کارگری 

سیدالشهدا)ع( معدن سرمک مالیر برگزار شد.

وی با اشــــاره بــــه بازدیــــد از کارخانــــه »بســــیم هاله« در 
شــــهرک صنعتی بوعلی تصریح کــــرد: در این بازدید نیز 
در راستای طرح شهید »کریمی« مشکالت این شرکت 

مورد بررسی قرار گرفت.
مســــؤول ســــازمان بســــیج کارگــــران و کارخانجــــات 
اســــتان همدان گفت: این شــــرکت ظرفیــــت تولید 
13 درصد در  70 تن ســــرکه صنعتی با غلظــــت  روزانه 
روز را دارا اســــت که به دلیل مســــائل اداری و کمبود 
ســــرمایه در گــــردش وضعیت مناســــبی نداشــــته و 
متأســــفانه در ســــال جاری مجبــــور به تعدیــــل نیرو 

است. شده 
وی خاطرنشــــان کرد: حضــــور در پایگاه تازه تأســــیس 
ماشین سازی  شــــرکت  غالمی«  معز  »حســــین  شهید 
« و دیــــدار با مدیریت و اعضای شــــورای پایگاه و  »برزگر
برگزاری نشســــت سیاسی به مناســــبت دهه بصیرت 
و سالگرد شــــهید »حاج قاسم ســــلیمانی« نیز از دیگر 

برنامه ها بود.

استاندار همدان در ستاد کرونا اعالم کرد:

ع گردهمایی ممنو
ازسرگیری تردد بدون مجوز خودرو بین شهرهای زرد / لغو ممنوعیت ها در شهرهای آبی

اسدآباد، فامنین و بهار در وضعیت آبی



21 دی 1399    شـــماره 4709 یک شـــنبه   

استان۲

هگمتانه، گروه خبر همدان: آیت ا... جوادی آملی در دیدار 
با آیت ا... شــــعبانی حوزه علمیه همــــدان را از حوزه های پر 
برکت خوانــــد و گفت: آیت ا... آخونــــد معصومی همدانی، 
حاج آقــــا رضــــای همدانی و حســــینقلی شــــوندی و دیگر 
علمای همدان با حضور خود، این شــــهر و حــــوزه آن را به 

حوزه ای عالم پرور تبدیل کرده بودند.
به گــــزارش هگمتانه، آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی صبح 
جمعه بــــا حضور در دفتــــر مرجع عالیقدر آیــــت ا... جوادی 

آملی با ایشان دیدار و گفت وگو کرد.
آیت ا... جــــوادی آملی در این دیدار با تأکیــــد بر اینکه ائمه 
جمعه بــــرای خطبه های نمــــاز جمعه، باید وقــــت کافی به 
مطالعه اختصاص دهند، اظهار کرد: موعظه، ارشاد و بیان 
مســــائل اخالقی از موضوعاتی اســــت که باید مورد توجه 
ائمه جمعه در خطبه ها باشد و حتی در هر جلسه ای به جز 
خطبه ها نیز خوب اســــت که از قبل چندین حدیث برای 

بیان در آن مجلس آماده کنند.
وی حــــوزه علمیه همدان را از حوزه هــــای پر برکت خواند و 
آقا رضای  گفت: آیت ا... آخونــــد معصومی همدانی، حــــاج 
همدانی و حســــینقلی شــــوندی و دیگر علمای همدان با 
حضور خود، این شــــهر و حوزه آن را به حــــوزه ای عالم پرور 

تبدیل کرده بودند.

این مرجع تقلید افــــزود: افراد همدانی نباید ســــعی کنند 
انسان های خوبی باشــــند، بلکه آنها باید تالش خود را در 

خوب تر شدن قرار دهند.
وی با بیان اینکه در روایات بیان شــــده اســــت که اگر دو 
انســــان با وجــــود آنکه از قشــــر و حرفه مختلفی باشــــند 
امــــا دارای طرز فکر یکســــانی باشــــند، در تمــــام ثواب کار 
یکدیگر شــــریک هســــتند، مطرح کرد: انقالب اســــالمی 
باعث شــــد تا به خوبی معنای این مطلــــب را درک کنیم 
و برادران مــــا در کنار یکدیگر برای ایــــن انقالب فعالیت 

کنند.
آیت ا... جوادی آملی تصریح کرد: امروز مریضی های فراوانی 
در جهان وجود دارد که ابتال به آن با آبروی انسان ارتباطی 
ندارد، امــــا مریضی که از آن به عنوان از بیــــن برنده آبرو یاد 
شــــده، اختالف های داخلی و مشکالتی است که گاهی به 

وجود می آید و باید مراقب آن باشیم.
وی با تأکید بــــر اینکه مــــزار بوعلی ســــینا در همدان باید 
گرامی داشته شود، اظهار کرد: بوعلی سینا از علمای بزرگ 
در جهان اسالم است که نه استاد داشت و نه شاگرد، اما 
بسیاری از مســــائل و موضوعات را توانست کشف و حل 

کند.
این مفســــر قــــرآن بــــا بیــــان اینکــــه بایــــد بــــه حوزه های 

شهرســــتان ها نیز توجه ویژه ای از جانب مسؤوالن شود، 
گفت: فضــــال و طالب نباید به این فکر باشــــند که در کجا 
اقدام به تبلیغ می کنند، بلکه باید به جای مرکز اســــتان، به 
نقاط مختلف و شهرستان ها و مناطق گوناگون نیز توجه 

داشته باشند.
نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همــــدان نیز ضمــــن ارائه 
گزارشــــی از وضعیــــت موجود در اســــتان همــــدان، اظهار 

کرد: از زمان حضور در اســــتان بــــه عنوان نماینده حضرت 
آیــــت ا... خامنه ای، به دنبال آن هســــتیم تا با اســــتفاده از 
ظرفیت های موجود زیرساخت های فرهنگی الزم در شهر 

را آماده کنیم.
وی بــــا دعــــوت از آیت ا... جــــوادی آملــــی بــــرای حضور در 
همدان، مطرح کرد: یکی از برنامه های اصلی ما در همدان، 
حضور و بهره بردن از بزرگان و علمایی است که می توانند 

اثرگذاری خوبی در جامعه و قشر جوان داشته باشند.
امام جمعه همــــدان تصریح کرد: امــــروز نباید اجازه دهیم 
کــــه نســــل جــــوان از روحانیــــت اصیــــل فاصلــــه بگیرد و 
آملــــی می توانند با حضور  بزرگانی همچون آیت ا... جوادی 
 جوانــــان، فراتر از 

ً
خود در بین اقشــــار مختلــــف و خصوصا

صحبت هــــای بنده و امثــــال بنده به اثرگــــذاری در جامعه 
بپردازند.

حاتم بخشی و مصادره 
زیرپوستی حقوق عمومی

حسین صادقیان  �

پدیده های اجتماعی در جامعه بشــــری دارای الیه ها 
و ســــطوحی اســــت که پــــردازش به آن ها مســــتلزم 
عمق نگری و برداشــــت هایی توأم با حساب و کتاب 
واقع بینانــــه و به اصطالح بدون تعارف اســــت و اگر 
اقدام های ما در حوزه های اندیشــــه و رفتار حامل آن 
خصایص نباشد حداقل در نتیجه گیری فکری دچار 
اعوجاج یا به نوعــــی انحطاط می شــــویم. یکی از این 
مقوله ها حرکاتی اســــت که عمدتــــا موذیانه اعمال 
و موجب مصادره یا حاتم بخشــــی حقوق عمومی و 

مصادره به مطلوب برای سود جویان می شود.
مختلف  بخش هــــای  در  اجتماعــــی  معضــــل  ایــــن 
نمودهــــای متنوعی دارد که می توان بــــرای آن ده ها 
شــــاهد مثال آورد که در قالب یادداشت نمی گنجد 
ولی ناگزیر به طرح چند مورد اگرچه محدود هستیم. 
ضروری است یادآور شویم که ذکر جایگاه اشخاص 
کارمندی  قطعا قابل تعمیم همگانی نیســــت مثال 
که به هــــر دلیل کار اربــــاب رجوعی را خــــارج از نوبت 
انجام می دهد هــــم محبوبیتی اگرچــــه تصنعی برای 
خود ایجاد کرده و هم به نوعی حق ســــایر افراد دارای 
نوبت را ضایع کرده اســــت. یا در پرده ای دیگر چون 
با فالن ارباب رجوع مشــــکل شــــخصی دارد تا جای 
ممکن کار او را بــــه تعویق انداخته یا برایش پرهزینه 
می کنــــد، در جلوه ای دیگر در حال عبور از مســــیری 
با اتومبیل دولتی اســــت شــــخص مورد عالقه اش 
که حقی برای اســــتفاده از اموال دولتی را ندارد سوار 
کرده و به مقصد می رساند، اضافه بفرمایید برای حل 
مشــــکل ارباب رجوع مورد نظرش کار را بشخصه به 
عهده گرفته و اتاق به اتاق تا حل مسئله کار را دنبال 
می کند بی خیال از این کــــه ارباب رجوع های جایگاه 

خودش همچنان معطل یا سرگردانند!
پرتوی دیگر از حاتم بخشی مثل این که روزی شاهد 
بحث دو دختــــر در یکی از خیابان ها بــــودم که یکی 
شــــالش کــــه جایگزین مقنعه شــــده بود بــــه دلیل 
افتادن روی شــــانه ها و مکشوف شدن کامل موها 
مــــورد انتقاد مؤدبانــــه دیگر دختر قــــرار گرفته بود و 
بد حجــــاب پس از تذکر دوســــتانه گفــــت زیاد مهم 
نیســــت پدرم به من اجازه داده اینگونه بگردم! تذکر 
دهنده بــــه او گفت عزیزم پدر شــــما اختیار شــــما را 
دارد اختیار دار خیابان ها و معابر که نیســــت جامعه 
و معابر جنبــــه عمومی دارند نــــه اختصاصی، اضافه 
بفرمایید برخی بذل و بخشــــش هایی که شــــاید در 
موقعیت های متعددی شــــاهد بوده باشید. مثالی 
دیگر این که از کوچه ای عبور می کردم با اندازه زیادی 
آشــــغال دپو شــــده قاطی با برنج طبخ شده و ضمنا 
جای بســــیار نامناســــب برخورد کردم که قسمتی از 
آســــفالت هم در اثر مجاورت با آتش آســــیب دیده 
بود اتفاقا پس از تعجبم یکی از همسایگان ناراضی 
از این وضع عامل حاضــــر در کوچه را معرفی و گفت 
اینها مراســــم شادی داشتند با صاحب مراسم پس 
از ســــالم، عرض ادب و تبریک صحبــــت و به نوعی از 
صحنه به وجود آمده انتقاد کردم به راحتی گفت آقا 
جون چیزی نیســــت پول می دهم رفتگــــر )پاکبان( 
می برد! عرض کردم گذشــــته از اسراف و ضایع کردن 
کیلوهــــا برنج و به اصطالح برکت خدا این آســــفالت 
را کــــه تا ایــــن انــــدازه تخریب شــــده چگونــــه جبران 
می کنید؟ پاســــخ داد پس این همه پول شــــهرداری 
از مــــا می گیره برای چی، وظیفه اش اســــت که با لکه 

گیری اصالح کند!
امید اســــت هم خود عامل باشــــیم، هم با رعایت 
ادب و مالحظــــات الزم حقوق چنــــد جانبه عمومی 
 ، را به دیگــــران یادآوری کرده و به خصــــوص با رفتار
گفتار و آموزش دلســــوزانه آینده سازان را به سوی 
رعایــــت حــــق ســــایر شــــهروندان دعوت کــــرده و 

باشیم.  مشوق 
ان شاءاهلل

یادداشت

باد به کمک کاهش آلودگی 
هوای همدان می آید

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: کارشــــناس مرکز 
پیش بینــــی هواشناســــی اســــتان همــــدان گفت: 
وزش بــــاد در اواخر هفته باعث کاهــــش ماندگاری 

آالینده های صنعتی در هوای همدان خواهد شد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، روح اهلل زاهدی اظهــــار کرد: تا 
اواخــــر هفته هوای اســــتان همدان صــــاف و آفتابی 
خواهد بــــود و هم چنان آلودگی هوا را در شــــهرهای 

بزرگ و صنعتی داریم.
زاهدی بــــا بیان اینکه از روزهای پنجشــــنبه و جمعه 
وزش باد را در اســــتان خواهیم داشت، تصریح کرد: 
وزش باد باعث می شــــود آالینده های صنعتی از جو 
خارج شوند و آلودگی کمتری در هوا مشاهده کنیم.
وی با اشــــاره به اینکه از اواســــط هفتــــه دمای هوا در 
اســــتان گرم تر و دماهــــای کمینه، افزایــــش خواهد 
داشت، افزود: طی 24ســــاعت گذشته دمای هوا در 
همدان از 8 تا منفی 11 درجه سلســــیوس در نوسان 

بوده است.
کارشــــناس مرکز پیش بینی هواشناســــی اســــتان 
همدان در پایان مطرح کرد: شهرستان کبودراهنگ 
بــــا منفــــی13 درجه سلســــیوس ســــردترین نقطه و 
شهرســــتان نهاوند با 12 درجه سلسیوس گرم ترین 

نقطه استان گزارش شده است.

خبــر

انتقال 40 میلیون مترمکعب پساب فاضالب 
به نیروگاه همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شــــرکت آب و 
فاضالب همدان بــــا بیان اینکه 40 میلیون مترمکعب 
پســــاب فاضالب بــــه نیروگاه همــــدان انتقــــال  یافت، 
گفــــت: انتقــــال 3 میلیــــون مترمکعب پســــاب نیز به 

پتروشیمی در دستور کار شرکت آبفا قرار دارد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــید هــــادی حســــینی بیدار 
گذشــــته در خصــــوص وضعیــــت تصفیــــه خانــــه  روز 
فاضالب همــــدان اظهار کرد: مــــدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب همدان راه اندازی شــــده و در حال حاضر این 
تصفیه خانه آمادگی تصفیه یک هزار و 280 لیتر در ثانیه 

پساب را داراست.
وی با بیان اینکه حدود 40 میلیون مترمکعب پساب 
تصفیه شــــده به نیروگاه شــــهید مفتح انتقال می یابد 
افــــزود: با بهره گیــــری از تصفیه خانه فاضــــالب همدان 
تمام صنایع در مسیر می توانند از پساب تصفیه شده 

برخوردار شوند.
مدیرعامــــل شــــرکت آب و فاضــــالب همدان بــــا بیان 
اینکــــه در حال حاضر یــــک و نیم میلیــــون مترمکعب 
پساب تصفیه شده به پتروشیمی هگمتانه تخصیص 
یافته اســــت گفــــت: انتقــــال 3 میلیــــون مترمکعب از 
این پســــاب به پتروشیمی ابن ســــینا نیز در دستور کار 

شرکت آب و فاضالب استان قرار دارد.

وی در ادامه با اشــــاره به اینکه در حال حاضر سطح آب 
دشت فامنین به دلیل مجموعه اقدامات انجام شده 
در حال مثبت شــــدن اســــت بیان کرد: آبفای همدان 
آمادگــــی دارد بــــه تمام صنایــــع موجود در شهرســــتان 
فامنین با انتقال پســــاب تصفیه شــــده خدمت رسانی 
کرده و مازاد پســــاب تصفیه شــــده به ســــفره های آب 

زیرزمینی تزریق می شود.
حســــینی بیدار در خصوص پروژه  فاضالب شهرستان 
فامنیــــن نیز عنوان کــــرد: در این خصــــوص تاکنون 7 
میلیارد و 500 میلیون تومان قرارداد منعقد شــــده که 
بر همین اســــاس طی 10 تا 15 روز آینده عملیات اجرایی 

این پروژه نیز آغاز خواهد شد.
وی بــــا بیان اینکه در حال حاضر حدود 5 میلیارد و 500 
میلیون تومان پیمان در این بخش در حال اجراســــت 
بیان کرد: با همکاری سپاه و بسیج استان، 30 کیلومتر 
لوله گذاری در روســــتای قزل آباد به منظور آب رسانی به 

این روستا انجام شده و وارد مدار شد.
به نقل از فــــارس، مدیرعامل شــــرکت آب و فاضالب 
اســــتان همدان در پایان ســــخنانش تصریــــح کرد: در 
روســــتای دهلق نیز به صورت امانی پروژه آب رســــانی 
در حــــال انجام اســــت و بــــه زودی آمــــاده بهره برداری 

می شود.

در پایان 9 ماه امسال اتفاق افتاد

کاهش 19 درصدی مصرف بنزین در همدان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیر شــــرکت پخش 
 19 کاهش  از  همــــدان  منطقــــه  نفتــــی  فرآورده هــــای 

داد. خبر  همدان  در  بنزین  مصرف  درصدی 
حدود  گفت:  روســــتایی  امین  هگمتانــــه،  گزارش  به 
یک میلیارد لیتر از انواع 3 فرآورده نفتی مایع شــــامل 
9 ماه گذشــــته از  بنزیــــن، نفت ســــفید و نفتــــگاز در 

شد. توزیع  همدان  منطقه  در   99 سال 
وی بیــــان کرد: ایــــن میزان ســــوخت از ابتدای فصل 
بهــــار تا پایــــان فصــــل پاییز ســــال جاری در اســــتان 
همــــدان مصرف شــــده که بــــه طورکلــــی در قیاس با 
مصــــرف مــــدت مشــــابه ســــال 98، حــــدود 6 درصد 

می دهد. نشان  را  مصرف  کاهش 
کاهش  بیشــــترین  بنزین  اینکــــه  بیان  با  وســــتایی  ر
مصــــرف را در بیــــن ایــــن فرآورده ها داشــــته اســــت؛ 
بــــازه زمانی فوق روند نزولی  افزود: مصرف بنزین در 
داشــــته و نســــبت به همین مــــدت در ســــال قبل، 

است. بوده  کمتر  19درصد 
وی تصریح کرد: با مقایســــه مصرف گازوئیل در 276 
98 شاهد  99 با همین تعداد روز در سال  روز ســــال 

5 درصد رشــــد مصرف این سوخت مایع هستیم.
وی با اشــــاره به آمادگی کامل منطقه برای ارســــال به 
موقع نفت ســــفید در فصل ســــرد ســــال به مناطق 
کارهای  بــــا اســــتفاده از ســــاز و  ، افزود:  گذر ســــخت 
دیده شــــده و توزیع هوشــــمند این سوخت، مصرف 
کننــــدگان واقعــــی شناســــایی و میــــزان نیــــاز آنان را 

رسانده ایم. شان  دست  به  و  تأمین 
روســــتایی همچنیــــن از افزایــــش 11 درصدی مصرف 
نفت ســــفید در پایان ســــه فصل گذشته از سال 99 

داد. خبر  پارسال  به  نسبت 
وی با اشــــاره به کاهش 4 درصدی میزان مصرف گاز 
مایــــع )lpg( در مقایســــه زمان فوق بــــا همین مدت 
سال قبل یادآور شــــد: این مهم از پیامدهای اجرای 
مصرف  شناسایی  و  مایع  گاز  الکترونیکی  توزیع  طرح 

است. فرآورده  این  واقعی  کنندگان 

آیت ا... جوادی آملی با یاد کردن از بزرگان حوزه علمیه همدان:

همداِن عالم پرور
بوعلی سینا به عنوان یکی از علمای بزرگ جهان اسالم گرامی داشته شود

آیت اهلل شعبانی: نباید اجازه دهیم نسل جوان از روحانیت اصیل فاصله بگیرد

با همکاری اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و اوقاف و امور خیریه استان

ح موزه میراث مکتوب غرب کشور در همدان تدوین طر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل اســــناد و کتابخانه 
ملی منطقه غرب کشور از تدوین طرح ایجاد موزه میراث 
مکتوب غرب کشــــور با همــــکاری اداره کل اوقاف و امور 

خیریه استان خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، میثاق گودرزی ظهر دیروز در دیدار 
با مدیــــرکل اوقاف و امور خیریه اســــتان همــــدان اظهار 
کرد: اســــناد با ارزش تاریخی قابل توجهی از منطقه غرب 
کشــــور به ویژه استان همدان در آرشیو ملی ایران و مرکز 
اســــناد استان موجود اســــت که الزم اســــت در فضایی 
نمایشــــگاهی به عنوان بخشــــی از میراث مکتوب کشور 

در معرض دید عالقمندان و گردشگران قرار گیرد.
وی بــــا بیــــان اینکه به همیــــن منظور طرح احــــداث موزه 
اســــناد و میراث مکتوب منطقه غرب بــــا همکاری اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســــتان در حال طراحی و تدوین 
اســــت افزود: مشــــترکات بســــیاری بیــــن مرکز اســــناد 
همــــدان و اداره کل اوقــــاف و امور خیریــــه وجود دارد که 
نتیجه همــــکاری دو طرف، ثبت اســــناد واقفــــان، اجرای 
دقیق تر نیات واقفان و حفظ و نگهداری اســــناد تاریخی 
مرتبــــط با وقف بــــه عنوان ســــند افتخار مردم اســــتان و 

است. منطقه 
کشــــور  کتابخانه ملــــی منطقه غرب  مدیــــرکل اســــناد و 
افزود: کتاب های خطی و چاپ ســــنگی، اســــناد شــــرعی 
و مکتوبــــات بســــیاری در اختیــــار اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســــتان اســــت که با همکاری مرکز اسناد همدان 
به عنوان نماینده ســــازمان اســــناد و کتابخانه ملی ایران 
در منطقــــه غرب کشــــور ضمــــن انجام امــــور تخصصی و 
فنی، در شــــرایط خوبی نگهداری می شود و در دسترس 

است. عالقمندان 
وی اضافــــه کرد: نــــگاه فرهنگی و علمــــی حاکم بر بدنه 
مدیریتی و اداری اداره کل اوقاف و امور خیریه اســــتان 
موجب طــــرح ایجاد موزه میراث مکتــــوب منطقه غرب 
فرهنگی  واقفــــان  و  خیــــران  ســــرمایه گذاری  با  کشــــور 
شــــد که این موضوع به جدیت در حــــال برنامه ریزی و 

است. طراحی 
گــــودرزی اضافه کــــرد: در این مــــوزه که بــــه نوعی بانک 
خطی  کتاب های  بــــود،  خواهد  نیــــز  منطقه  خطی  نســــخ 
موجــــود در مجموعه های پراکنده اداری و دانشــــگاهی، 
اســــناد و مدارک تاریخی در اختیار دستگاه های اجرایی 
دیجیتال  ضمــــن  داران  مجموعــــه  اســــناد  مجموعــــه  و 
سازی و فهرست نویســــی برای دسترسی بهتر محققان 

و پژوهشــــگران، در معــــرض دیــــد مردم و گردشــــگران 
گرفت. خواهد  قرار  خارجی  و  داخلی 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســــتان همدان نیز با اشاره 
بــــه ســــوابق همکاری هــــای دوجانبه دو مرکــــز گفت: آثار 
خطــــی در اختیار ایــــن اداره کل قابلیت ثبــــت در حافظه 
ملــــی و جهانی را دارد و با همکاری مرکز اســــناد اســــتان، 
به زودی طــــرح ثبت جهانی آثار به کمیته مربوطه ارســــال 

خواهد شد.
خدمت  افزود:  حاجی زین العابدینی  حجت االســــالم  رضا 
بــــه فرهنگ و تاریخ کشــــور و تــــالش برای ارتقای ســــطح 
گاهی جامعــــه از وظایــــف اعتقــــادی اداره کل  علمــــی و آ
اوقاف و امور خیریه استان اســــت که تالش می کنیم در 

کنیم. کنار مجموعه های مربوطه ایفای نقش 

کمک هزینه اجاره و وام ودیعه مسکن به 3 هزار مستأجر از سوی کمیته امداد امام)ره(
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: قائم مقام کمیتــــه امداد 
امام)ره( اســــتان همــــدان از پرداخت مبلغ یــــک میلیارد 
و 700 میلیــــون تومــــان کمک هزینه اجاره بــــه 2هزار و 700 
مستأجر نیازمند و اعطای 7 میلیارد و 750 میلیون تومان 
وام ودیعه مسکن به 650 مستأجر نیازمند در 9 ماه سال 

جاری خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، قاســــم یــــار محمدی گفــــت: ارائه 
خدمــــات مســــکن بــــه محرومــــان، مکمل مهمــــی برای 
توانمندســــازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوارهای 

تحت حمایت است.
یارمحمدی گفت: با توجه به شــــرایط اقتصادی موجود در 
جامعه و فشــــار مضاعف به زندگی اقشار ضعیف به ویژه 
بروز مشــــکالت فراوان در زمینــــٔه پرداخت رهــــن و اجاره 
مســــکن، این نهاد در 9 ماه امســــال یک میلیــــارد و 700 
میلیون تومان کمک هزینه اجاره به 2هزار و 700 مســــتأجر 

نیازمند پرداخت کرده است.
وی بابیــــان اینکــــه 7 میلیــــارد و 750 میلیــــون تومــــان نیز 
مســــتأجر  بــــه 650  مســــکن  ودیعــــه  قرض الحســــنه  وام 
نیازمند پرداخت شــــده اســــت ادامــــه داد: کمیتــــه امداد 

امام)ره( هرســــاله به صورت بالعوض و یا در قالب وام های 
قرض الحســــنه به ایــــن خانواده هــــا کمک هایــــی را تقدیم 
می کند که امیدوار هستیم نیکوکاران همانند گذشته یاری 
گر این نهاد در تأمین هزینه های مسکن نیازمندان باشند.

قائم مقام کمیته امداد امام)ره( استان همدان ارائه خدمات 
مســــکن را امری جدی و اساســــی در کمیته امداد امام)ره( 
عنوان کرد و گفت: این نهاد همــــواره تالش کرده تا از تمام 

ظرفیت ها برای رفع این نیاز مددجویان استفاده کند.

عرضه زیرزمینی قلیان در همدان وجود ندارد
پلمب 11 مرکز عرضه قلیان در همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مســــؤول کنترل دخانیات 
دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا از نبود مرکز زیرزمینی 
عرضه قلیــــان در همــــدان خبــــر داد و گفــــت: آذرماه اوج 
اقدامــــات ما در کنترل قلیــــان بود و در این راســــتا 11 مرکز 

پلمب شد.
به گــــزارش هگمتانه، مهدی خدابخشــــی روز گذشــــته از 
کنترل عرضه قلیان در استان به ویژه در ایام کرونا خبر داد 
و اظهار کرد: اقدامات کنترلی ما در این زمینه طی آذرماه به 

اوج خود رسید.
وی بیان کرد: برخی از مراکز اســــتان به خصوص در شهر 

همــــدان به شــــکل مخفیانه و زیرزمینی مثال از ســــاعت 
بــــه فعالیــــت می کردند  ســــه یا چهار بعدازظهر شــــروع 
11 شــــب و گاهی حتی تــــا صبح ادامه  9 یا  که تا ســــاعت 
داشــــت که ما این مراکز را شناســــایی کردیــــم و برخورد 

گرفت. صورت  الزم 
پزشــــکی  علوم  دانشــــگاه  دخانیات  کنتــــرل  مســــؤول 
ابن ســــینا بــــا بیــــان اینکه با همــــکاری نیــــروی انتظامی 
مراکز شناســــایی و به مراجع قضایی معرفی شــــد گفت: 
ایــــن مراکز را پلمب کردیم و توســــط مراجــــع قضایی نیز 
جرایمی برای متخلفان صادر و ادوات نیز توســــط نیروی 

شد. ضبط  انتظامی 
وی بــــا بیــــان اینکــــه در حــــال حاضــــر عرضه قلیــــان در 
همــــدان نداریــــم و اگــــر هم باشــــد بــــه شــــدت برخورد 
خواهیــــم کرد افــــزود: اکنون نســــبت به عرضــــه قلیان 
در اســــتان همدان مشــــکل خاصی نداریم چون جرایم 
ســــنگینی برای افــــراد در نظر گرفتیم و تمــــام ادوات نیز 

می شود. ضبط 
لــــزوم  و  قلیــــان  اســــتفاده  مضــــرات  بــــه  خدابخشــــی 
گاهی بخشــــی در ایــــن زمینه به ویــــژه در بیــــن جوانان و  آ

نوجوانان تأکید کرد.

آغاز فعالیت تاالرهای پذیرایی و غذاخوری ها با ۲5درصد ظرفیت
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیــــس اتحادیــــه تــــاالر و غذاخــــوری داران همدان گفــــت: تاالر و 
رســــتوران های همدان با 25درصد ظرفیت و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی اجازه پذیرش 

مشتری دارند.
به گزارش هگمتانه، ناصر قره باغی اظهار کرد: با بهتر شدن شرایط کرونا در استان، از هفته گذشته 
تاالر و غذاخوری های همدان با رعایت کامل شــــیوه نامه های بهداشــــتی و فاصله گذاری اجتماعی 

بازگشایی شده و مجاز به پذیرش مشتری با 25 درصد ظرفیت هستند.

وی بــــا بیــــان اینکه نظــــارت بــــر رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و فاصله گــــذاری اجتماعی در 
غذاخوری ها تشدید شــــده اســــت، تصریح کرد: همه کارکنان غذاخوری ها و مشــــتریان موظف به 

استفاده از ماسک هستند و ورود افراد بدون ماسک به داخل تاالر و غذاخوری ها ممنوع است.
رئیــــس اتحادیه تــــاالر و غذاخوری داران همــــدان با تأکید بــــر اینکه واحدهایی که شــــیوه نامه های 
بهداشتی را رعایت نکنند جریمه می شوند عنوان کرد: همکارانی که عالئم سرماخوردگی و تنفسی 

دارند تا 14 روز اجازه حضور در محل کار را ندارند.

قره  باغی اظهار کرد: معیشــــت صنف تاالر و غذاخوری داران تحت تأثیر کرونا و ترس مردم از بیماری 
قرار گرفته است. وی افزود: از طرفی هم قیمت مواد غذایی و اقالمی مانند گوشت، مرغ و برنج گران 

شده و غذا خوردن در غذاخوری برای برخی از مردم صرفه اقتصادی ندارد.
به نقل از تسنیم، رئیس اتحادیه تاالر و غذاخوری داران همدان گفت: صنف چلوکبابی و غذاخوری 
از مشــــاغلی است که به خاطر شیوع کرونا خسارت مالی زیادی متحمل شدند و بسیاری از کارگران 

این اماکن به خاطر تعطیلی واحد و نبود درآمد از کار بیکار شدند.
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اسدآباد به وضعیت آبی کرونایی رسید
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت: براساس گزارش برنامه 

هوشمند "ماسک"؛ وضعیت "نارنجی" شهرستان اسدآباد به وضعیت "آبی" تغییر یافت.
به گزارش هگمتانه، ایرج صالحی اظهار کرد: شهرســــتان اسدآباد از نظر آمار مبتالیان بستری کرونا 

در برنامه هوشمند "ماسک" از وضعیت "زرد" به وضعیت "آبی" تغییر یافت.
 » وی با اشــــاره به اینکه طبق مصوبه ســــتاد ملی کرونــــا، رنگ آبی به معنــــای وضعیت »کم خطر
آبــــی کمتر از  بــــه وضعیت ها افزوده شــــده اســــت گفت: آمــــار مبتالیــــان در شهرســــتان های 

است. زرد  شهرستان های 
کید به اینکه فعال قوانین شهرســــتان های آبی  رئیس دانشــــکده علوم پزشــــکی اســــدآباد با تأ
آینده قوانین شهرهای آبی اطالع رســــانی خواهد شد افزود:  مشــــابه زرد اســــت اما در چند روز 
دانشکده علوم پزشــــکی اســــدآباد با همدلی و همراهی کادر درمان، مردم و مسوولین به این 

هستیم. قدردان  که  رسیده  مهم 
وی اجرای طرح شــــهید ســــردار ســــلیمانی را در بهبود وضعیت کرونا در اســــدآباد مهم دانست و 

خاطرنشــــان کرد: با تالش فرماندهی و پاســــداران ســــپاه ناحیه اسدآباد و نیز بســــیجیان توانستم 
روزهای سخت کرونایی را پشت سر بگذاریم و به وضعیت آبی کرونایی برسیم.

صالحی خاطرنشــــان کرد: آبی شدن وضعیت شهرستان اســــدآباد که مرهون زحمات و تالش  
شــــبانه روزی اســــت به معنای نبود بیماری نیســــت بلکه به مفهوم کاهش ابتال به آن اســــت 
بنابراین باید همه مردم شــــیوه نامه ها و موازین بهداشــــتی را رعایت کنند تا بتوانیم این مرحله 

کنیم. تثبیت  را 

سفر یک روزه حاجی بابایی 
به فامنین برای نظارت بر 

پروژه های توسعه ای
پروژه آب و فاضالب فامنین 
به زودی بهره برداری می شود

هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم همدان 
و فامنیــــن در مجلــــس شــــورای اســــالمی گفت: در 
جلســــه شــــورای اداری که با حضور مدیران کل آب 
و فاضالب، مسکن و شهرســــازی، فرهنگ و ارشاد 
اســــالمی، آمــــوزش فنــــی وحرفــــه ای، تربیــــت بدنی 
وجوانان، معاون دانشــــگاه علوم پزشــــکی، معاون 
ســــازمان برنامه و بودجــــه و ارتباط تلفنــــی مدیرکل 
سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شد، ضمن بررسی 
دقیق پروژه های عمرانی شهرستان فامنین، میزان 
پیشرفت فیزیکی و مسائل و مشکالت و امکانات 

ومنابع موجود مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
گزارش هگمتانه، حمیدرضــــا حاجی بابایی تأکید  به 
کرد: پــــروژه آب و فاضــــالب شهرســــتان فامنین به 
زودی به خط انتقال بهره برداری می رسد، همچنین 
اورژانــــس فامنین برای تکمیل نیــــاز به یک میلیارد 
و پانصــــد میلیون تومان اعتبــــار دارد و هدف گذاری 

بهره برداری آن انشااهلل خرداد ماه 1400 می باشد.
در  افــــزود:  فامنیــــن  و  همــــدان  مــــردم  نماینــــده 
بیمارستان امام حسن)ع( فامنین همچنین بخش 
سی تی اســــکن در حال احداث است و آمبوالنس 
پیشــــرفته ای به بیمارســــتان و مرکز دیالیز فامنین، 
همچنین دو دســــتگاه پیشــــرفته و مدرن به ارزش 
700 میلیارد تومان در حال پیگیری است، که در این 

رابطه بازدیدی نیز از این مرکز صورت گرفت.
آموزش های فنــــی وحرفه ای  وی اظهار کــــرد: مرکــــز 
نیز با اعتبــــاری بالغ بر 6 میلیاردتومان افتتاح شــــد، 
همچنین در این جلســــه پنج ونیــــم میلیارد تومان 
جهــــت تکمیل ســــاختمان فرمانداری شهرســــتان 

پیش بینی اعتبار شد.
حاجی بابایی گفــــت: مجتمع فرهنگــــی فامنین نیز 
در این جلســــه محور بحث وگفتگو بود و 5 میلیارد 

تومان اعتبار تکمیل آن در دستور کار قرار گرفت.
وی به پروژ های جاده ای نیز اشاره کرد و افزود: پروژه 
راه اصلی از اتوبان اصله شــــروع به کار کرده اســــت، 

پیگیری تأمین اعتبار آن در دست بررسی است.
نماینده مــــردم همــــدان و فامنین گفــــت: بازدید از 
پروژه مســــکن مهر شهرســــتان فامنیــــن با حضور 
وحرفه ای  فنــــی  آموزش های  مرکز  اســــتان،  مدیران 
و پروژه در حال احداث ســــالن ورزشــــی 1500 نفری از 

برنامه های این سفر یک روزه بود.
وی تأکید کرد: عالوه بر جلسه شورای اداری، نشست 
هم اندیشــــی با تشــــکل های مردم نهاد)سمن ها( و 
هیأت های ورزشی شهرستان، حضور در جمع شورای 
ائتــــالف اصولگرایان شهرســــتان، دیــــدار مردمی در 
مسجد اعظم فامنین وگفتگوی صمیمی با مردم نیز 
در برنامه هایی بود که در سفر یک روزه به شهرستان 

فامنین انجام شد.

نیمه کاره رها شدن ۲50 واحد 
مسکن مهر "گل تپه"

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: 250 واحد مســــکن 
مهری که ســــاخته شــــده و هــــم اکنون نیمــــه کاره و 
در هاله ای از ابهام رها شــــده، نیازمند چاره اندیشــــی 
مدیــــران شهرســــتان کبودرآهنگ و شــــهر گل تپه 

است.
گــــزارش هگمتانــــه، چنــــدی پیــــش فرمانــــدار  بــــه 
کبودراهنــــگ در کمیتــــه برنامه ریــــزی که بــــا حضور 
اســــتاندار همدان در فرمانــــداری کبودراهنگ برگزار 
شــــد، اعالم کرد: طی دو ســــال خدمــــت اینجانب در 
شهرســــتان کبودراهنــــگ پروژه هایی هســــتند که 
نیمه تمام مانده مانند مســــکن مهــــر گل تپه که به 
علت نداشتن متقاضی، باالی 250 واحد بالتکلیف 

مانده است.
در اینجــــا ســــوالی پیــــش می آید کــــه مگر نــــه اینکه 
ســــاخت مســــکن مهر بر طبق ثبت نام متقاضیان 
صــــورت می گرفتــــه؟ پــــس ایــــن موضوع ســــاخت 
کدام  واحدهای مســــکن مهر بدون متقاضی طبق 
قانون اســــت کــــه هم اکنــــون پس از ســــال ها این 
پــــروژه در هاله ای از ابهام مانده و هیچ یک از مدیران 
مربوطه مسکن و شهرسازی اســــتان و شهرستان 

توان حل این معادله را ندارند.
از طرفی، شــــهر گل تپه بــــا 2692 نفــــر جمعیت این 
ظرفیــــت را ندارد که برای واحدهای ســــاخته شــــده 
تحت عنوان مســــکن مهر متقاضی وجود داشــــته 
باشــــد چراکه اکثــــر افرادی کــــه در ادارات این شــــهر 
شاغل هســــتند، ســــاکن همدان بوده و مابقی نیز 
بیشتر تمایل دارند در شهر همدان یا دیگر شهرها 

سرمایه گذاری کنند.
اما این مشــــکل راه حلــــی دارد به طوری کــــه مدیران 
ذیربــــط در شهرســــتان کبودراهنــــگ و بخــــش گل 
تپــــه می توانند بــــا رایزنی هایــــی پیشــــنهاد واگذاری 
واحدهای مسکن مهر شهر گل تپه به روستائیان را 
به اســــتانداری ارائه دهند چراکه اکثر مردم روستاهای 
اطراف در ادارات شهر گل تپه شاغل هستند و تمایل 
دارند ســــاکن این شــــهر باشــــند، بر همین اساس از 
دســــت اندرکاران راه و شهرســــازی انتظــــار می رود با 
پیگیری های خود چاره ای برای حل مشکل 250 واحد 

مسکن مهر شهر گل تپه بیندیشند.
البتــــه به نظــــر می رســــد در ثبت نــــام مرحله ســــوم 
مســــکن ملی که نــــام شــــهرهای کبودراهنگ و گل 
تپه هــــم به چشــــم می خــــورد، مشــــکل بالتکلیفی 
این مساکن حل شــــود و متقاضیان مسکن ملی، 

صاحب واحدهای مسکن مهر شوند.

خبـــــــر

باالخره آب به روستای »علی آباد دمق« رسید
آب  هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: سرپرســــت شــــرکت 
و فاضــــالب شهرســــتان مالیر گفــــت: ســــرانجام با رفع 
شــــهید  آبرســــانی  مجتمــــع  نخســــت  مرحلــــه  نواقــــص 
آباد دمق و زیرآبیه پس از  ســــلیمانی، دو روســــتای علی 
آب شــــرب بهداشــــتی و پایدار  چندین ســــال از نعمت 

شدند. مند  بهره 
بــــا بیــــان اینکه  گــــزارش هگمتانــــه، فرهــــاد امیری  بــــه 
مرحله نخســــت این مجتمع با اعتبــــاری بیش از هفت 
میلیــــارد تومان در حال بهره برداری اســــت، اظهار کرد: 
بــــا راه اندازی مرحله نخســــت مجتمع آبرســــانی شــــهید 
سلیمانی، آبرسانی به روســــتاهای کوسج خلیل، زیرآبیه، 
علی آبــــاد  و  قشــــالق دهنو  دهنــــو،  حسین آبادشــــاملو، 

شد. انجام  دمق 
وی ادامــــه داد: در صــــورت تأمین اعتبارات بیشــــتر در 
 ، ده شاکر چون  روســــتاهایی  به  مجتمع  این  دوم  مرحله 
آبرســــانی  نیــــز  حســــن آباد  و  مبارک آبــــاد  پیرمیشــــان، 
آینده نزدیک تحت پوشش این مجتمع  می شــــود و در 

می گیرند. قرار 
امیری از حفاری دو حلقه چاه بــــرای احداث این مجتمع 
خبــــر داد و تصریح کرد: حدود 15 کیلومتــــر خط انتقال، 
یک ایســــتگاه پمپاژ آب، تجهیزات برق و دیگر امکانات 

است. شده  ایجاد  ضروری 
شــــهید  آبرســــانی  مجتمــــع  اولیــــه  طــــرح  مــــورد  در  وی 
ســــلیمانی گفت: طرح اولیه این مجتمع براســــاس چند 
مرحله تعریف شــــده اســــت که مرحله نخست به پایان 
آباد و زیرآبیه پــــس از چندین  رســــیده و روســــتای علی 
ســــال از نعمت آب شرب بهداشــــتی و پایدار بهره مند 

شدند.
امیری یادآور شد: متأســــفانه در سنوات گذشته از این 
ظرفیت اعتباری اســــتفاده نشده و احداث مجتمع های 
آبرسانی روســــتایی در شهرســــتان مالیر مغفول مانده 
بود و با مســــاعدت و پیگیری نمایندگان مردم مالیر در 
مجلس، فرماندار و مدیران اســــتانی و شهرســــتانی آبفا 

است. پذیرفته  صورت  حوزه  این  در  مؤثری  اقدامات 
آب شــــرب ســــالم و بهداشــــتی  وی تنها راه حل تأمین 
و ارائــــه خدمات به روســــتائیان را احــــداث مجتمع های 
آبرســــانی چند روســــتایی عنوان و خاطرنشان کرد: این 
مهــــم چه به لحــــاظ تأمیــــن اعتبارات از محــــل صندوق 
توســــعه ملــــی کشــــور و چــــه بــــه لحــــاظ صرفه جویی و 
پشــــتیبانی از منابــــع آبــــی شهرســــتان از اولویت هــــای 
آبفای اســــتان همدان و نیز شهرســــتان مالیر  شــــرکت 

است.
مــــورد  در  مالیــــر  فاضــــالب  و  آب  شــــرکت  سرپرســــت 
آبفای شهرستان  پروژه های در دســــت اجرای شــــرکت 
9 کیلومتر شــــبکه  99 نیــــز مطرح کــــرد:  مالیر در ســــال 
انشــــعابات  استانداردســــازی  و  نصــــب  و  آب  توزیــــع 
روســــتای آورزمان و نیز تصفیه خانه و شــــبکه فاضالب 

اجراست. دست  در  ناظم  آباد  حسین  روستای 
وی بــــه حفــــر و تجهیز چــــاه جدید آب شــــرب و تکمیل 

مخــــزن 1000 مترمکعبــــی روســــتای کهکــــدان اشــــاره و 
آب در سطح  کرد: توســــعه و اصالح شــــبکه توزیع  بیان 
روســــتاها، توابــــع و شهرســــتان مالیــــر به مقــــدار چهار 
، اجرای ســــه کیلومتر شــــبکه فاضالب و نصب  کیلومتر
1200 عدد انشــــعاب فاضالب در شهرستان و نیز نصب 
و استانداردســــازی بیش از 2500 عدد انشــــعاب آب در 

ســــطح شهرستان از دیگر پروژه های در حال اجراست.
50 عــــدد پمپ  از  افــــزود: بیــــش  این مقــــام مســــؤول 
200 فقره تابلو برق در چاه های  شــــناور نصب و بیش از 
 13500 شهرســــتان مالیــــر تعمیر شــــده و نیــــز تعــــداد 
آب در ســــطح شهرســــتان  نشــــتی، شکســــتگی و قطع 

آن رفع شده است. مالیر و توابع 
به نقل از ایسنا، وی در پایان با درخواست از مردم برای 
کــــرد: مردم می توانند  کید  آب تأ صرفه جویی در مصرف 
آب بها، خادمان خود را در  با پرداخت به موقع قبــــوض 

شــــرکت آبفا برای ارائه هر چه بهتر خدمات یاری کنند.

وعده آغاز دوباره ساخت کتابخانه استاندارد 
اسدآباد در بهار 1400

اداره کل  معــــاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
آغاز عملیات  کتابخانه های عمومی اســــتان همدان از 
اجرایی دوباره کتابخانه استاندارد اسدآباد در بهار 1400 

خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، حســــن عرفانی مقدم شــــنبه 20 
دی مــــاه در انجمن کتابخانه های عمومی شهرســــتان 
اســــدآباد، اظهار کرد: پروژه کتابخانه استاندارد اسدآباد 
یکی از طرح های 9 ســــال پیش با مجــــری گری اداره کل 
راه و شهرســــازی بوده که با پیشــــرفت 10 درصدی طی 
چند ســــال اخیر همچنــــان نیمــــه کاره باقی بــــود و در 
راستای تســــریع در روند این طرح با پیگیری های انجام 
شــــده طرح فوق در ســــال جاری از راه و شهرســــازی به 

کتابخانه های عمومی استان واگذار شده است.
وی با اشــــاره به اینکه نقشه طرح فوق مربوط به حدود 8 
تا 9 سال پیش اســــت، افزود: برای آغاز عملیات اجرایی 
مجدد نقشه جدید آن در دســــت تهیه بوده و باید طرح 
بررســــی و به روز رسانی شــــود که در همین راستا کار آغاز 
شــــده و همه خدمات جدید از جمله نــــگاه به کتابخانه 
بخش کودک در وسعت بیشتر در طرح موردنظر دیده 

خواهد شد.
 بــــا ســــاخت و احــــداث کتابخانه 

ً
عرفانــــی افــــزود: قطعا

اســــتاندارد اســــدآباد میــــزان ســــرانه کتابخوانــــی ایــــن 
شهرستان به ســــطح میانگین اســــتان خواهد رسید و 
مشکل سرانه فضای کتابخوانی اسدآباد مرتفع می شود.
فرماندار اســــدآباد نیز از اختصــــاص دو میلیارد تومان 
اعتبار از محل توســــعه خدمات و تکمیل زیرســــاخت 
مناطق کمتر توســــعه یافتــــه و حاشــــیه ای و بحرانی به 
کتابخانــــه اســــتاندارد اســــدآباد بــــه عنوان نخســــتین 

کتابخانه استاندارد استان همدان خبر داد.
ســــعید کتابی گفت: بــــا این میزان اعتبــــار موجود نیاز 
اســــت اداره کل کتابخانه های عمومی استان بنا بر نیاز 
شهرســــتان به توســــعه کتابخانه های عمومی با توجه 
به ســــرانه موجود کتابخانه ای شهرستان و دانشگاهی 
بودن شهرستان چابکی و تسریع در بحث آغاز و روند 
 واگذاری این 

ً
این پروژه را در نظر داشــــته باشــــد و قطعا

طــــرح به نهاد کتابخانه روند شــــتاب گرفتــــن پروژه را به 

همراه خواهد داشت.
وی در ادامه از افتتاح و بهره برداری پیشخوان کتابخوانی 
طویالن سفلی در دهه فجر امسال خبر داد و تصریح کرد: 
سه روستای باالی 1500 نفر جمعیت شهرستان شامل 
حســــام آباد، وندر آباد و بادخوره نیز قابلیــــت راه اندازی 
پیشخوان کتاب را دارا هستند که در این رابطه نیاز است 
بخشداری ها نسبت به تأمین زمین مورد نیاز به صورت 
جــــدی ورود پیدا کنند تا بتــــوان از طریق بنیاد برکت و یا 
بانک پاسارگاد و یا بنیاد قلم چی نسبت به راه اندازی این 
امر مهم پیگیری کنیــــم ضمن اینکه محدودیت اضافه 

کردن پیشخوان کتاب در روستاها وجود ندارد.
کتابی همچنین بر الزام عضویت مدیران دستگاه های 
اداری در کتابخانــــه عمومی شهرســــتان تأکیــــد کرد و 
یادآور شــــد: در رابطه با عضویــــت در کتابخانه عمومی 
شــــهر در راســــتای ترغیب و تشــــویق و فرهنگســــازی 
جامعــــه بــــه مطالعــــه مدیــــران دســــتگاه ها موظف به 
عضویت در کتابخانه عمومی شــــهر هستند و از مدیر 
دارم  درخواســــت  شهرســــتان  عمومی  کتابخانه هــــای 
اسامی و فهرست مدیران دستگاه ها را در این امر مهم 

حضور و غیاب کرده و تحویل بنده دهد.
مدیــــر کتابخانه های عمومی شهرســــتان اســــدآباد نیز 
فضای کتابخوانی شهرستان اســــدآباد را 1576 مترمربع 
و سرانه فضای کتابخانه ای را به ازای هر 100 نفر جمعیت 
یک متر و 36 سانت برشمرد و بیان کرد: با احداث و بهره 
 مشکل کمبود 

ً
برداری کتابخانه استاندارد اسدآباد قطعا

فضای کتابخانه ای شهرستان مرتفع خواهد شد.
مهدی مرادیان تمجید خاطرنشــــان کرد: در حال حاضر 
شهرستان اســــدآباد دارای شــــش باب کتابخانه بوده 
که از این تعداد چهار باب کتابخانه در ســــطح روستا و 
دو باب در شــــهر اسدآباد و آجین در مجموع با 55 هزار 

نسخه کتاب فعالیت دارند.
اعضــــای  تعــــداد  پایــــان  در  وی  ایســــنا،  از  نقــــل  بــــه 
کتابخانه هــــای عمومی ایــــن شهرســــتان را در مجموع 
3265 نفر برشــــمرد و یادآور شد: با توجه به بحث کرونا 
و تعطیلی های مکرر کتابخانه میزان اعضای کتابخوان 

شهرستان 300 نفر ریزش داشته است.

 ، هگمتانه، گروه شهرستان: برای پایان یافتن رنج کشاورز
کاهش نوســــان قیمت، ایجاد اشــــتغال چند هزار نفری، 
ارزآوری چند صد درصدی برای کشــــور و کوتاهی دســــت 
دالالن، تنها یــــک راه باقی می ماند؛ ایجــــاد صنایع تبدیلی 

سیر یعنی همان کلیدواژه »جهش تولید«.
به گزارش هگمتانه، این بار »دردانه سفیدپوش« همدان، 
ســــوژه خبر ما شــــد. محصولــــی برجســــته و دارای جایگاه 
جهانی که در کشورهایی چون بلغارستان، آلمان، فرانسه 
و ترکیه نام آشناســــت و چندین هزار دالر به پای حبه های 

مرواریدی اش می ریزند.
شرکت های تجاری عطرسازی، آرایشی بهداشتی و دارویی 
دنیا آرزوی داشــــتن سیر همدان را در ســــر می پرورانند اما 
این نعمت خدادادی با بیشــــترین میزان مــــاده مؤثره در 
دامنــــه ی الوند »همه دانا« رشــــد و نمو می کنــــد و فرصتی 

طالیی برای استان است.
ساالنه 50 هزار تن سیر با ماندگاری باال و بیشترین میزان 
آلســــین معادل 86 درصد در همدان تولید می شــــود که 
حداقل 50 درصد از این میزان مازاد اســــت و اگر از نوسان 
قیمت و بود و نبود بــــازار صادراتی بگذریم، به صورت خام 
راهی مرزها خواهد شد. اگرچه کارگاه های سنتی به سورت 
و بســــته بندی و گاها اســــالیس می پردازند اما عمده سیر 

تولیدی خام از کشور خارج می شود.
همزمان بــــا صادرات این محصول بهترین بذرهای ســــیر 
خــــام بــــدون پرتودهی و عقیم ســــازی تقدیم کشــــورهای 
رقیب شــــده و رفتــــه رفتــــه از جذابیت بازار ســــیر همدان 
کم کرده اســــت، امروز کشــــورهایی چون افغانســــتان و 
پاکســــتان با بذری که با قیمت ناچیــــز از همدان خریداری 

کردند به تولیدکننده سیر بدل شدند.
در این میان مشــــکالت صادرکنندگان چون تعهد ارزی و 
پیمان ســــپاری از یک طرف و خام فروشی سیر هم از طرف 
دیگر پای دالالن را به داد و ستد این بازار باز کرد و عواقب 
فعالیــــت واســــطه گران، باعــــث ارزان فروشــــی محصول 

کشاورز و مبادله ریالی شده است.
، کاهش نوسان  بدون تردید برای پایان یافتن رنج کشاورز
قیمت، ایجاد اشــــتغال چند هزار نفــــری، ارزآوری چند صد 
درصــــدی برای کشــــور و کوتاهی دســــت دالالن تنها یک 
راه باقــــی می ماند، ایجاد صنایع تبدیلی ســــیر یعنی همان 

کلیدواژه »جهش تولید«.
با ایجــــاد صنایــــع تبدیلی ســــیر ده هــــا محصول فــــرآوری 
شــــده تولید می شــــود که عالوه بر کشــــورهای همسایه، 
کشورهای اروپایی هم مشتری پر و پا قرص این تولیدات 
هســــتند و ارزآوری 400 درصــــدی نصیب مــــا می کنند این 
یعنی تولید ثروت، اشــــتغال پایدار و رونــــق اقتصادی که 

گره گشای بسیاری از مشکالت در استان خواهد بود.
شــــاید مســــؤوالن در گذشــــته اهمیــــت فرآوری ســــیر را 
نمی دانســــتند اما امروز به ظرفیت استثنایی این مروارید 
گران بهــــا پی بردنــــد، پــــس وقــــت آن رســــیده وعده های 
مسؤوالن از روی کاغذ روزنامه ها و خروجی خبرگزاری ها به 

مقام عمل درآید.
به منظــــور بررســــی و یافتن پاســــخ منطقی نبــــود صنایع 
« یــــک دل ســــیر پای صحبت مســــؤوالن  تبدیلی »ســــیر

نشستیم.

، صنایع تبدیلی نداریم � به تناسب کشت سیر
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
به تشــــریح وضعیت کشت ســــیر در همدان می پردازد و 
می گوید: ســــیر تولیدی در کشور در دو سال گذشته 133 
هزار تــــن بوده که 51 هزار تــــن از آن یعنــــی 40 تا 50 درصد 

تولید کشور به استان اختصاص دارد.
علی بایگانه با تأکید بر اینکه ســــال زارعی گذشته 42 هزار 
تن ســــیر خشــــک در 4 هزار هکتار ســــطح زیر کشــــت در 
استان تولید شده است تصریح می کند: 8 هزار و 300 تن 

نیز سیر تر برای مصرف تازه خوری تولید شده است.
وی از روند کاهشــــی تولید سیر در دو ســــال گذشته خبر 
می دهــــد و اضافــــه می کنــــد: کاهش قیمت ســــیر باعث 
کاهش روند تولید شده بود اگرچه در سال زارعی 99- 98 
به علت شــــیوع کرونا و تأثیر ویروس ُکشی این محصول 

قیمت سیر افزایش پیدا کرد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
به قیمت فعلی این محصول اشــــاره می کنــــد و می گوید: 
در حــــال حاضــــر ســــیر بین 12 تــــا 15 هــــزار تومــــان در بازار 
کلی فروشــــی و در مرحله خرده فروشــــی به قیمت 25 هزار 

تومان عرضه می شود.
وی از آمــــار صادرات ســــیر اســــتان همدان ســــخن به میان 
مــــی آورد و ادامه می دهد: ســــال 98 بالغ بر 20 هزار تن ســــیر 
خشک از همدان به ارزش 17 میلیون دالر صادر شده است.

بایگانه فعالیت چهار شــــرکت صنایع تبدیلی با ظرفیت 
جــــذب 2 هزار تن ســــیر در اســــتان را یــــادآوری می کند و 
می افزایــــد: کارخانجات شــــوری و ترشــــی و صنایع غذایی 

سوسیس و کالباس از سیر همدان استفاده می کنند.
همدان  اســــتان  جــــای  جــــای  در  می کنــــد:  عنــــوان  وی 
ســــیر کشــــت می شــــود اما شهرســــتان همدان، بهار و 
که در  تویســــرکان جزو شهرســــتان های مهمی هستند 
کشــــت، داشت و برداشــــت این محصول حرف  زمینه 

دارند. گفتن  برای 
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
با بیان اینکه برای ثبت جهانی ســــیر همدان اقدام شــــده 
اســــت یادآور می شــــود: متأسفانه در شــــرایط تحریم های 
ظالمانه علیه کشــــور امــــکان واریز وجه مــــورد نیاز وجود 

نداشته و ثبت جهانی نهایی نشده است.
وی به برگزاری جشــــنواره های ساالنه سیر اشاره می کند و 
می گوید: در حال حاضر به تناسب تولید 40 تا 50 هزار تنی 
سیر در همدان صنایع تبدیلی نداریم و قطعا نظر ما بر این 
اســــت که بیش از اینها باید واحد فرآوری ســــیر راه اندازی 

شود.
بایگانه با تأکید بر اینکه نشان ســــازی تجاری سیر در حوزه 
صنایع تبدیلی حائز اهمیت اســــت خاطرنشــــان می کند: 
برای احداث صنایع تبدیلی باید سرمایه گذاران ورود کنند 
و نظــــام دولتی در راســــتای ایجاد این واحدها بســــته های 
مشــــوقی در نظر بگیرد تا ســــرمایه گذار جــــذب و حمایت 

شود.

زوایای پیدا و پنهان فرآوری سیر �
دبیر کمیته ســــیر استان همدان نیز با بیان اینکه بیش از 

یکصد کشــــور در جهان ســــیر تولید می کنند و بیشترین 
آســــیایی  میــــزان تولیــــد ایــــن محصول بــــه کشــــورهای 
اختصــــاص دارد می گوید: جایگاه ایران در محصول ســــیر 
رتبه 25 جهان اســــت اگرچه از نظر کیفیت ســــیر همدان 
حــــرف اول را در دنیــــا می زند و آلســــین، مــــاده مؤثره این 

محصول باالترین میزان است.
ســــعید میرزایی به ویژگی های خاص این محصول اشاره 
می کند و می افزاید: سیر کاشتی کم آب بر و کم هزینه است 
از همین رو متولیان امر می توانند کشــــاورزان را ترغیب به 

این کشت کنند.
وی با تأکید بر اینکه ســــاالنه 50 هزار تن ســــیر خشــــک با 
ماندگاری باال در همدان تولید می شود ادامه می دهد: در 
بسیاری از استان های کشــــور سیر به صورت تازه خوری با 
ساقه سبز برداشت و در بازار عرضه می شود که ماندگاری 

طوالنی مدت ندارد.
دبیر کمیته ســــیر اســــتان همــــدان یادآور می شــــود: این 
محصول فرصت بســــیار خوبی برای اســــتان محســــوب 
می شــــود به ویــــژه اینکه حتی پوســــت کاهی ســــیر دارای 
خاصیت و کاربــــرد اســــت در حالی که متأســــفانه صنایع 
تبدیلی خاصــــی در این زمینه ایجاد نشــــده بــــه طوری که 
حتی سردخانه تخصصی سیر هم در استان احدث نشده 

است.
وی در ادامــــه از ایجاد ســــردخانه ســــیر در همدان خبر 
تخصصی  ســــردخانه  چند  اخیــــرا  می افزاید:  و  می دهــــد 
که جای بســــی خوشحالی  ســــیر در حال احداث است 

دارد.
میرزایــــی در ادامــــه به چرایی نبــــود صنایع تبدیلی اشــــاره 
می کند و می گوید: یکی از مشــــکالت محصول سیر بوی 
آن و فاضالب اســــیدی اســــت که از این محصــــول ایجاد 
می شود و به تاسیسات آب و فاضالب صدمه وارد می کند 
بنابراین اجازه فعالیت بــــه واحدهای فرآوری در این حوزه 

داده نمی شود.
وی از ظرفیت اقتصادی و اشــــتغالزایی محصول سیر یاد 
می کند و ادامه می دهد: ســــیر همــــدان در جهان معروف 
بوده، از همین رو قابلیت فــــرآوری و ایجاد صنایع تبدیلی 

و تکمیلی را دارد.

سیر در چنبره سنت �
این فعال عرصــــه تولید و عرضه ســــیر با تأکیــــد بر اینکه 
افزایــــش تولید و نبــــود صنایع تبدیلی یکی از مشــــکالت 
کشاورزان اســــت بیان می کند: نبود بازار تضمینی باعث 
ضرر و زیان کشــــاورز می شــــود به طوری که دو سال بیش 
صادرات چندانی نداشــــتیم و کشاورزان دچار زیان شدند 
در حدی کــــه برخــــی از تولیدکنندگان زمین را شــــخم زده 
و محصــــول را برداشــــت نکردند؛ با ایجــــاد صنایع تبدیلی 
مشــــکالت این چنینی رفع خواهد شد و کشاورز با خیالی 

آسوده به کاشت و داشت و برداشت می پردازد.
وی در بخش دیگری از ســــخنانش به فعالیت ســــنتی و 
اشتغال خانگی بیش از 60 روستا در همدان اشاره می کند 
و می افزایــــد: این روســــتاییان مشــــغول پوســــت گیری، 
سورت و بسته بندی سیر هســــتند اگرچه امروز وقت آن 
رســــیده از ســــنت ها فاصله گرفتــــه و وارد مرحله صنعتی 
شویم چراکه بازار فرآوری سیر تا آن سوی مرزها و آن سوی 

قاره ها ادامه دارد.

هزاران اشتغال خفته در همدان �
میرزایی از اشــــتغال 15 هزار نفری کارگاه های ســــنتی سیر 
همــــدان یاد می کنــــد و می گویــــد: با فعالیت ســــنتی این 
60 روســــتا 15 هزار شــــغل ایجاد شده اســــت از همین رو 
راه اندازی صنایع تبدیلی این محصول اشــــتغال چند هزار 

نفری برای استان به ارمغان خواهد آورد.
وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی ســــیر یــــک حلقه مفقود 
اســــت عنــــوان می کنــــد: شــــاید مســــؤوالن در گذشــــته 
نمی دانســــتند ایــــن محصول چــــه ظرفیتــــی دارد و چطور 
مشــــکالت اقتصادی و اشــــتغال اســــتان را حــــل می کند 
اما امروز به جایی رســــیدند که احســــاس نیــــاز می کنند و 
اهمیت محصول ســــیر را دریافتند، اگر مسؤوالن با تمام 
توان به دنبــــال ایجاد صنایــــع تبدیلی و فرآوری باشــــند از 

خام فروشی این محصول نیز جلوگیری می شود.
این فعال عرصه تولید و عرضه ســــیر یکی از آســــیب های 

ســــیر همــــدان را نبــــوده برنامه مــــدون می دانــــد و اضافه 
می کنــــد: تنهــــا توجه بــــه محصول ســــیر و ایجــــاد صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در این محصول گره گشــــای بسیاری از 

مشکالت استان خواهد بود.

غفلت گران �
وی در ادامه به صادرات 35 هزار تنی ســــیر خام در ســــال 
گذشته اشــــاره می کند و می افزاید: سال گذشته رقم قابل 
کشــــورهایی چون افغانستان، پاکستان  توجهی سیر به 
و عراق صادر شد اما متأســــفانه غفلت کرده و سیر خام را 
بدون پرتودهی و عقیم سازی دو دستی تقدیم کشورهای 

رقیب کردیم.
میرزایــــی بــــا بیان اینکــــه بهتریــــن بذرها با قیمــــت ناچیز 
بدون عقیم ســــازی به کشــــورهای همســــایه صادر شد و 
بازار صادراتی را از دســــت دادیم تصریح می کند: امســــال 
کشورهایی چون پاکســــتان و افغانستان با سیر همدان 
اقدام به کشــــت کردند و تا حدودی دیگــــر احتیاجی به ما 

ندارند.
وی بــــا تأکید بــــر اینکــــه همــــدان یکــــی از صادرکنندگان 
مطرح ســــیر در کشــــور به شــــمار می رود یادآور می شــــود: 
با خام فرشی ســــیر به کشورهای همســــایه امروز فرصت 

صادرات را از دست داده ایم.
دبیر کمیته ســــیر اســــتان همدان به تشریح حل مشکل 
خام فروشــــی بــــا دســــتگاه های پرتودهی و عقیم ســــازی 
می پــــردازد و می افزاید: صنعت عقیم ســــازی و پرتودهی بر 
محصوالت کشاورزی در غرب کشــــور حائز اهمیت بوده 
و توجیه اقتصادی فراوانی دارد اگرچه این صنعت نیازمند 

سرمایه گذاری هنگفتی است.
ود ســــیر  بــــه نقل از فــــارس، وی در بخــــش دیگر به ور
به بورس کاال اشــــاره می کند و ادامه می دهد: امســــال 
بــــرای اولین بار ســــیر همدان وارد بورس کاال شــــده و 
ونــــد اداری این طرح طی بررســــی های  در حــــال حاضر ر
گرفته اســــت و به محض اینکه برداشــــت  الزم صورت 
کاال  محصول انجام شــــود اولین عرضه سیر در بورس 

افتاد. خواهد  اتفاق 

یت  « گرفتار سوءمدیر »سیر
و فقدان صنایع تبدیلی



هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 374 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی حبیب پاشــا همدانی فرزند 
قهرمان به شماره شناسنامه 140 صادره از بهار در اعیانی یک ونیم دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 189/60 مترمربع پالک 11091 
فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2188 فرعی از 139 اصلی 
واقع در بهار خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای ابراهیم فرزند علیرضا 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت 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 445

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1068 هیأت پنجم موضوع قانــون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین محمدی فرزند اردشیر به شماره 
شناســنامه 4040311442 صادره از بهار در اعیانی ششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 166/38 مترمربع پالک 11099 فرعــی از 139 اصلی مفروز و مجزی 
شــده از پالک 1075 فرعی از 139 اصلی واقع در بهار خریداری مع الواســطه از 
مالک رسمی آقای عباســقلی فرزند حضرتقلی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رســید، 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 439

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1033 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا عظیمی عمید فرزند حســن به 
شماره شناسنامه 12053 صادره از بهار در سه دانگ مشاع از اعیانی ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 299/23 مترمربع پالک 11095 فرعی از 139 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 273 فرعی از 139 اصلی واقع در در بهار 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی وراث حاج احمد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 441
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1042 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید ســتوده فرزند شعبان به 
شــماره شناسنامه 16680 صادره از بهار در اعیانی ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/14 مترمربع پالک 11102 فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی 
شــده از پالک 1700 فرعی از 139 اصلی واقع در بهار خریداری مع الواســطه 
از مالک رســمی آقای سید نوراله فرزند سید هاشم محرز گردیده است. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 450
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1072 هیأت پنجم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهــار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ایپکلو فرزند محمدتقی به 
شماره شناســنامه 5745 صادره از اســالم آباد غرب در اعیانی ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 240 مترمربع پالک 11104 فرعی از 139 اصلی مفروز 
و مجزی شــده از پــالک 3858 فرعی از 139 اصلی واقــع در بهار خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضا یونسی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.

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

م.الف 454

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1075 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم لیال محمدی فروغ فرزند عبداله به 
شماره شناســنامه 4040003780 صادره از بهار در اعیانی دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 194/63 مترمربع پالک 11105 
فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 387 فرعی از 139 اصلی 
واقع در بهار خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای سید اسد  فرزند سید 
عباس محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور 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 456
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1071 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی عزم فرزند نجاتعلی به 
شماره شناسنامه 21339 صادره از بهار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
165/03 مترمربع پــالک 11098 فرعی از 139 اصلی واقع در بهار خریداری 
مع الواسطه از مالک رســمی آقای حبیب اله وکیلی امجد  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 451
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شماره 1079 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای مهدی احمدزاده فرزند محمد به 
شماره شناســنامه 259 صادره از بندر کنگان در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی به مساحت 44825/19 مترمربع پالک 782 فرعی از یک اصلی 
مفروز و مجزی شــده از پالک 361 فرعی از یک اصلی واقع در کوشــک آباد 
خریداری از مالکین رســمی آقایان ذبیح اله و شجاع اله راشدی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم 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 462

21 دی 1399    شـــماره 4709 یک شـــنبه   

استان4

بصیرت، محکومیت 
تروریست دولتی

جهاد هسته ای دفاعی
محمد جواد بیات  �

در نــــگاه نافذ و بصیرتــــی مقام معظم رهبــــری مدظله 
العالــــی گاهی جهاد، جهاد سیاســــی، گاهــــی جهاد نرم 
و گاهی سخت اســــت. گاهی با ســــالح و گاهی با علم 
اســــت، همه اینها جهاد اســــت اما در همــــه اینها باید 
توجه داشــــت که این جهاد، علیه دشمن است، علیه 
دشمن بشریت اســــت، علیه دشــــمنانی است که با 
، وجود ســــنگین و مطامع  اتکا به قدرت خود و زر و زور
خودشان را بر بشــــریت تحمیل می کنند. معظم له در 
دیدار هیأت علمی و کارشناســــان جهاد دانشــــگاهی 
در تاریخ یکم تیر ســــال 83 فرمودند: ما دنبال فناوری 
هســــتیم نــــه تولید بمــــب هســــته ای. بیــــن فناوری 
هســــته ای و سالح هســــته ای خلط مبحث می شود و 
حقیقت قضیه غیر از این هاســــت. درحالی که این دو 
ربطی به همدیگر ندارند. سالح هسته ای بر غنای باالی 
نود درصد اورانیوم و با فناوری پیچیده متوقف اســــت 
و کســــی دنبالش خواهد رفت که انگیزه اش را داشته 
باشــــد. ما انگیزه اش را نداریم، دنبالش هم نرفته ایم 
و نمی خواهیــــم برویم، ما احتیاجی به بمب هســــته ای 
نداریم. ما تا امروز اگر بر دشــــمنان خودمان غلبه کرده 
ایم با بمب هسته ای غلبه نکرده ایم با عزم، اراده، ایمان، 
گاهی و با اتحاد خودمان فهمیده ایم چه می خواهیم،  آ
دنبــــال چه چیزی هســــتیم، راه را شــــناختیم و حرکت 
کردیم و از توپ و تشــــر این و آن هم نترســــیدیم. آنچه 
امروز جنجال آمریکایی هــــا علیه ایران را به وجود آورده 
و این ها را دســــتپاچه کرده، این است که این ها دارند 
می بینند که ایران نیروگاه هســــته ای را به وجود آورده 
می تواند برق هســــته ای تولید کند و ســــوخت خوراک 
آن را هم خودش تولید می کند. این اولین نگرانی این 
هاســــت. من یک وقــــت گفتم که اگر نفــــت در اختیار 
آنها بود و ما احتیاج به نفت داشــــتیم، یک بطری نفت 
را به قیمت پدر و مادرشــــان به ما می فروختند... نقطه 
دوم نگرانی آن ها این است و از این ناراحت اند که این 
دانش در داخل رشــــد کرده و روئیده اســــت، یعنی در 
واقع بومی اســــت... وظیفه ملی ما امروز این است که 
دنبال این فناوری و فناوری های مشابه، هرچه که ما را 
بــــه اوج قله علم نزدیک کند برویم و امروز دنبال کردن 
آن برای ملت واجب است و برای کسانی که می توانند، 
وظیفه آن هاســــت تا بتوانند ملت را به عزت برسانند 
و از وابســــتگی رها کننــــد. یکی از اســــتراتژی های نظام 
سلطه این است که نگذارند کشورهای تحت سلطه، 
دارای علــــم شــــوند. چــــون می دانند علم ابــــزار قدرت 
اســــت. خود غربی ها با علــــم به قدرت رســــیدند. این 
یکی از پدیده های تاریخ بود. نهمین روز از دهه میثاق 
با والیت با شعار محوری بصیرت فاطمی، والیتمداری، 
مقاومت علوی در بزرگداشــــت اربعین پدر هسته ای 
ایران دانشــــمند برجســــته دکتر محســــن فخری زاده 
نشان می دهد وی در پی منویات رهبر حکیم و فرزانه 
انقالب اســــالمی در انجام واجب الهی، رسیدن به اوج 
قله علم، قطع وابســــتگی به دشــــمن و عــــزت مداری 
ملت قدم در عرصه جهاد هســــته ای و دفاعی نهاده و 
تروریست بالذات دولتی امریکا و صهیونیسم جهانی 
با هدف ایجاد وابستگی، سلطه، اعمال قدرت، انحصار 
علوم هســــته ای، اعمال قدرت و ممانعت تولید علم 
در کشــــور اقدام به عمل سخیف و زشــــت ترور از نوع 
هوشمند و کنترل از راه دور نموده است. و در نزد ملل 
بیدار هر چند دولت های وابســــته نخواهند محکوم و 
منفور است. لیکن در اســــتمرار خط سرخ محمد و آل 
محمد)ص( با کشــــتن مردان مرد ملت مــــا بیدارتر و 
در عرصه جهاد و شــــهادت در دژ محکم و صف مقدم 
جبهــــه مقاومت، پایمــــردی و پایداری خــــود را در حفظ 

آقایی به دست آمده به رخ جهانیان می کشند.

یادداشت میهمان

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: در یازدهمین نشســــت 
شهراندیشــــی وجود دبیرخانه کشوری شــــهرهای تاب آور 
در همدان افتخار مدیریت شهری بیان شد و بر حفظ این 
دبیرخانه در شــــهر با مشــــارکت مردم و دیگر دستگاه ها 

تأکید شد.
نشســــت  یازدهمین  هگمتانــــه،  خبرنــــگار  گــــزارش  بــــه 
شهراندیشــــی با موضــــوع شــــهرداری همــــدان دبیرخانه 
، چالش ها و فرصت ها با حضور  کشوری شهرهای تاب آور
رضوان سلماســــی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش  های 
شورای شهر همدان، علیمردان طالبی مدیرکل مدیریت 
بحــــران اســــتانداری همدان، وحیــــد علی ضمیــــر معاون 
خدمات شــــهری شــــهردار همــــدان ظهر شــــنبه در مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــالمی شهر همدان 

برگزار شد.

سلماســــی: شهرنشــــینی پایدار نیازمند مشارکت  �
مردم

رئیــــس مرکــــز مطالعــــات و پژوهش های شــــورای شــــهر 
همدان در این نشســــت با بیان اینکه افزایش جمعیت 
شهرنشین یکی از عوامل اصلی و مؤثر در روبه رو شدن با 
مخاطرات مختلف است، اظهار کرد: مخاطرات اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد 

و تاب آوری امروز یک مؤلفه اصلی در زندگی بشر است.
رضوان سلماســــی بــــا تأکید بر اینکه کاهــــش خطرپذیری 
هزینه نیست و سرمایه گذاری محسوب می شود، تصریح 
کــــرد: ما باید برنامه ریزی داشــــته باشــــیم کــــه چگونه یک 
بحران را مدیریت کنیم که کمترین تنش را داشته باشیم.
وی در ادامــــه ســــخنانش عنوان کــــرد: در زمینه تاب آوری 
توجــــه به حوزه تاب آوری مدیریتی بســــیار مهم اســــت که 
بایــــد در ایــــن حــــوزه سیاســــت گذاری الزم و برنامه ریــــزی 
داشــــت، مدیری که بــــه تــــاب آوری واقف باشــــد می داند 
که باید یک شهرنشــــینی پایدار داشــــته باشــــیم که البته 
این با مشــــارکت پذیری مردم امکان پذیر اســــت و نیاز به 

سیاست گذاری در حوزه مشارکت پذیری مردم است.
سلماســــی با تأکید بر اینکــــه مدیران بایــــد در عرصه های 
مختلف و در بحران های مختلف، تاب آوری داشته باشند، 
تصریح کرد: وقتی بحران مدیریت نمی شــــود تاب آوری در 

آن بخش دچار خلل می شود.
عام  صورت  به  آموزشی  دوره های  برگزاری  بر  سلماســــی 
و خــــاص و با یک برنامه ریزی بــــرای انتخاب و به کارگیری 
کیــــد کــــرد و افــــزود: موضــــوع بعــــدی توجه  مدیــــران تأ
به منابــــع مدیریتی اســــت، تأمیــــن موارد مــــورد نیاز در 
بحران هــــای مختلف یکی از الزاماتی اســــت کــــه باید در 

گیرد. قرار  کار  دستور 
وی ضمن اشــــاره به لزوم دسترســــی به فنــــاوری مورد نیاز 
و زیرســــاخت های الزم، اظهار کرد: اگر منابــــع مورد نیاز در 
برخورد با بحران آماده ســــازی نشده باشد باعث می شود 

که نتوان در مقابل بحران مقاومت کرد.
این عضو شــــورای اسالمی شــــهر همدان در ادامه با بیان 
اهمیــــت فرآیندهای مدیریتــــی و اجرای دقیــــق قوانین و 

اســــتانداردهای مدیریتی، گفت: آنچــــه در مدیریت بحران 
مهم است، مدیریت واحد و همسو و هماهنگ است.

رضــــوان سلماســــی با اشــــاره به آغــــاز فعالیــــت دبیرخانه 
شــــهرهای تــــاب آور در همــــدان، عنــــوان کــــرد: در شــــهر 
پروژه های ســــخت افزاری و نرم افزاری بســــیاری در دست 
اجراســــت که یکی از ایــــن پروژه هــــای نرم افــــزاری، ارزیابی 
اجتماعــــی پروژه ها اســــت که هــــر عاملی را کــــه در زندگی 
اجتماعــــی شــــهروندان تأثیر می گذارد بررســــی می کند که 

قبل از اجرای پروژه ها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

همه پروژه ها باید از نظر تاب آوری بررسی شود �
وی تصریــــح کرد: تــــاب آوری یــــک موضوع مهم در شــــهر 
اســــت که می تواند بر رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
اثر بگــــذارد و تاب آوری یکــــی از ارکان اصلی و مهم مصوبه 
ارزیابی اجتماعی پروژه هاســــت و این الــــزام وجود دارد که 
در شــــهر و اســــتان هر پروژه ای که اجرا می شود باید از نظر 
تاب آوری بررســــی شــــود تا حداقل با بحران ناشی از پروژه 

برخورد نکنیم.
سلماســــی در بخــــش دیگر ســــخنانش بر به روزرســــانی 
زیرســــاخت ها هم تأکیــــد کرد و گفت: افزایــــش تاب آوری 
اجتماعی ابزار مهمی است که شهرها را زودتر به تاب آوری 

می رساند.
سلماســــی ضمــــن تأکید بــــر اهمیــــت مدیریــــت بحران 
، عنوان کرد: شــــهروندان را باید در محالت به  محله محور
مشــــارکت در این خصــــوص دعوت کنیم و شــــهروندان 
محالت را آموزش بدهیم و ســــرمایه های اجتماعی جامعه 

را ارتقا دهیم.
وی در همین خصوص ادامه داد: ســــرمایه های اجتماعی 
مردمی،  تشــــکل های  مدیــــران،  دانشــــگاهیان،  شــــامل 
سازمان های مردم نهاد، شــــوراهای محلی و... هستند که 
بی شــــک این توان و ظرفیت مردمی اثرات خوبی دارد که 
باید تقویت شود و از سوی دیگر توان روانی مردم نیز برای 

بحران تقویت شود.

 مدیریت بحران محله محوری نیاز به تقویت دارد �
سلماســــی تصریح کرد: مدیریت بحران محله محوری نیاز 
به تقویت دارد و این مهم می تواند در برنامه های شــــهری 

مورد توجه قرار بگیرد.
*انتخــــاب همدان بــــرای دبیرخانه شــــهرهای تــــاب آور به 

عنوان یک نشان برای همدان مطرح شود
رئیس مرکز مطالعات شــــورای شــــهر همدان بــــا تأکید بر 
اینکــــه انتخاب همدان بــــرای دبیرخانه شــــهرهای تاب آور 
بایــــد به عنوان یک نشــــان بــــرای همدان مطرح شــــود، بر 
تداوم حضور در پویش شهرهای تاب آور جهان نیز تأکید 
کرد و گفــــت: آموزش مدیــــران در حوزه های تــــاب آوری و 

ارزیابی تاب آوری پروژه ها نکاتی ضروری برای توجه است.

: انتخــــاب همدان به عنــــوان دبیرخانه  � علی ضمیر
کشوری شهرهای تاب آور افتخار مدیریت شهری

معــــاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان هم با اشــــاره 

به اینکــــه انتخاب همدان بــــه عنوان دبیرخانه کشــــوری 
شــــهرهای تاب آور یک ظرفیــــت بزرگ و یــــک افتخار برای 
مدیریت شــــهری همدان اســــت، تصریح کــــرد: این برای 
اولین بار در کشــــور اســــت که اتفاق می افتد و امیدواریم 
بــــا اقداماتی کــــه در شــــهرداری و مجموعه اســــتان انجام 

می شود، این دبیرخانه دائمی شود.
وحیــــد علی ضمیر با بیان اینکه در حوزه تاب آوری مفاهیم 
مشــــابهی چون افزایش مقاومت و کاهــــش خطرپذیری 
شهر مطرح است، گفت: اما تعریف تاب آوری در مدیریت 

شهری متفاوت است.
وی ســــخنانش را با اشــــاره به مثالــــی ادامــــه داد و افزود: 
یک درخــــت در برابر تمام نامالیمــــات و مخاطرات طبیعی 
مقاومت دارد و می تواند به قدرت اولیه خود بازگردد و این 

بهترین مثال در خصوص تعریف تاب آوری شهر است.
وی در همین خصوص ادامه داد: در مدیریت شــــهری بنا 
اســــت که شهری به ســــطحی از مقاومت برسد که در برابر 
تمام مخاطرات انسان ســــاز و طبیعی به آمادگی برســــد و 
توان مقابله با بحران را چــــه قبل و چه در حین و چه بعد از 

بحران داشته باشد.
معاون خدمات شــــهری شــــهردار همــــدان در ادامه این 
مبحث گریزی به ســــاخت شــــهری در ســــنوات قبل زد و 
افزود: شهرها از چندین هزار سال قبل شکل گرفته اند و 
از همان زمان می توان گفت با مخاطراتی روبه رو بوده اند، 
در کشور ما ناپایداری شــــهری وجود دارد به گونه ای که به 
عنوان مثال در آتش سوزی بازار تبریز دیدیم که به جهت 

نوع بافت آسیب پذیری باال بود.
علی ضمیر حاشیه نشینی را مورد دیگر برای آسیب پذیری 
شــــهرها عنوان کرد و گفت: از ســــوی دیگر رشــــد فزاینده 
شــــهرها، مهاجــــرت از روســــتاها بــــه شــــهرها و... باعــــث 

مشکالت در مدیریت شهری شده است.
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه افزایــــش جمعیت شــــهری یک 
چالش پیش رو اســــت و وقوع آن اجتناب ناپذیر اســــت، 
عنوان کرد: حوادث انسان ســــاز و عدم ایمنی در ساخت 
و ســــاز شــــهری و... رویکرد و برنامه ریزی زیادی را می طلبد 
کــــه نیازمند مدیریــــت متمرکــــز و اقتدارگرا اســــت و البته 

مشارکت مردم نیز الزم است.
وی با بیان اینکــــه اکنون 4 هزار و 200 شــــهر در دنیا عضو 
پویش شــــهرهای تــــاب آور هســــتند کــــه همــــدان نیز از 
آن جمله اســــت، اظهار کــــرد: اصول ده گانــــه ای برای این 
پویش  وجود دارد که البته با فضای ایران نیز بومی ســــازی 
شده اســــت که چند مورد آن شامل ســــازماندهی در برابر 
تاب آوری، شناسایی سناریوهای مختلف، تقویت ظرفیت 
اقتصادی، توســــعه پایدار شــــهری، تقویــــت ظرفیت های 

اجتماعی، ارتقا تاب آوری زیرساخت ها و... است.

علی ضمیر تأکید کرد: آنچه که مهم است این که تاب آوری 
فقط در ســــاخت و ســــاز نیســــت بلکه تاب آوری شــــامل 
تاب آوری اجتماعی، اقتصــــادی، نهادی و مدیریتی، کاربری 

و زیست محیطی می شود.
وی در ادامــــه ابــــراز کــــرد: شــــهری تــــاب آور اســــت کــــه 
در یــــک بحــــران کمتریــــن میــــزان خســــارت را ببینــــد و 
مشــــارکت پذیری مــــردم را دارد، تــــوان باال داشــــته و به 

دارد. کامل  اشراف  مسائل 

مردم جزء مهمی در تاب آوری شهری هستند �
ایــــن مســــؤول بــــا تأکید بــــر اینکه مــــردم جــــزء مهمی در 
تاب آوری شــــهری هســــتند، بر لزوم و ضرورت مشــــارکت 
مــــردم در تــــاب آوری تأکید کــــرد و گفت: در همین راســــتا 
اقداماتی انجام شــــده است که شــــامل گام های مختلف 
همچون تشــــخیص و ارزیابی خطرپذیری و نهادینه سازی 

و... است.
علی ضمیــــر اظهار کــــرد: به دنبــــال اجرای سیاســــت های 
بــــه مــــوازات مدیریــــت بحــــران و  تــــاب آوری هســــتیم و 
پدافنــــد غیرعامل در اســــتان پیش می رویــــم و به دنبال 

جریان سازی این موضوع در شهرهای بزرگ هستیم.
وی با اشــــاره به اینکــــه در زمینــــه عملیاتی آمادگی شــــهر 
همدان و مدیریت شــــهری به عنوان یک اولویت اســــت، 
عنوان کرد: آموزش یکی از بحث های مهمی است که باید 

بر آن تأکید کرد.
علی ضمیر همچنین بر اســــتفاده از منابع، منابع محیطی 
و... نیز اشــــاره کــــرد و افــــزود: گروه هــــای دوام در محالت 
آمــــوزش دیده اند و اگــــر مشــــارکت شــــهروندان در این 
خصوص نباشــــد هرچقدر هم کار انجــــام دهیم، کار عقیم 

است.
وی عنــــوان کــــرد: مباحــــث آمــــوزش در جهــــت افزایش 
مشــــارکت شــــهروندان نکته مهمی اســــت که باید به آن 
تأکید کرد، مانورهایی در خصوص تاب آوری برگزار شــــده 
اســــت و البته بایــــد بدانیم که منابع ما محدود اســــت و از 

همین رو باید از این منابع به صورت بهینه استفاده کرد.

برای حفظ و تداوم دبیرخانه کشوری شهرهای تاب  �
آور باید اقداماتی انجام شود

وی بــــا اعالم اینکــــه مدیریت شــــهری همــــدان اقدامات 
مؤثــــری را در زمینــــه ســــیالب و اصالح شــــبکه جمع آوری 
آب های سطحی، ســــیل برگردان ها و... انجام داده است، 
گفت: همــــدان به دلیل اقداماتی که انجــــام داد به عنوان 
دبیرخانه شــــهرهای تاب آور انتخاب شــــد و بــــرای حفظ و 

تداوم آن نیز باید اقداماتی انجام شود.
علی ضمیر تصریــــح کرد: قــــدم اول جریان ســــازی و ایجاد 

حساســــیت در کالن شــــهرها به عنوان اینکه همدان به 
عنوان دبیرخانه شــــهرهای تاب آور انتخاب شــــده است 
و در راســــتای معرفی شــــهر همدان اســــت و قدم بعدی 
تشخیص و ارزیابی در حوزه های مختلف مدیریت بحران 
و تدوین سامانه جامع برخط ارائه خدمات و ایجاد بستری 
برای اشتراک گذاری اطالعات و آموزش در ارزیابی است که 

باید مد نظر قرار بگیرد.
وی همچنیــــن به راه انــــدازی بانــــک اطالعاتی بــــرای همه 
شــــهرها نیز اشــــاره و بیان کرد: مباحث اطالعاتی را ارزیابی 
کنیم و برنامه کاربردی و عملیاتی داشــــته باشیم و تالش 
می کنیم که تداوم این دبیرخانه را به طور مســــتمر داشته 

باشیم.

طالبی: اصل تاب آوری نه شهرداران بلکه خود مردم  �
هستند

مدیرکل مدیریت بحران اســــتانداری همــــدان نیز در این 
نشســــت، با اشــــاره به اینکه بشر با یک ســــری اقدامات 
و ورود بــــه طبیعــــت باعــــث به وجــــود آمدن یک ســــری 
مخاطــــرات برای خودش شــــد، عنــــوان کــــرد: 34 مخاطره 
طبیعی و غیرطبیعی در کشور داریم که در استان همدان 

24 مورد آن را داراست.
علیمــــردان طالبی بر اهمیت تــــاب آوری در برابر مخاطرات 
تأکید کرد و با اشاره به بیماری کرونا به عنوان یک مخاطره 
و اقداماتی که برای مقابله با آن انجام می شود، تصریح کرد: 

بشر به دنبال تاب آوری در برابر بالیا و مخاطرات است.
وی با اشــــاره به اینکه شــــهرداری ها در راســــتای تاب آوری 
هــــر ســــاله هزینه هایــــی می کننــــد، تأکیــــد کــــرد: اصــــل 
تاب آوری نه شــــهرداران بلکه خود مردم هستند و همین 
مشــــارکت پذیری مردم است که مهم بوده در حالی که اگر 

گاه باشند مخاطرات کاهش می یابد. مردم آ
وی با اشــــاره به اینکه شــــهرداری همدان، اولین شــــهری 
بود که عضو پویش شهرهای تاب آور در دنیا شد، عنوان 
کرد: همدان آمادگی پذیرفتن دبیرخانه شــــهرهای تاب آور 
را داشــــت و شــــهرهای بزرگ کشــــور به دنبال کسب این 
عنوان بودند و باید سعی کنیم که این عنوان که فعاًل یک 

ساله است حفظ شود.
این مســــؤول با تأکید بر اینکه اقدامات باید در راســــتای 
این عنوان باشد، گفت: پروژه ها، اقدامات، رفتار سازمانی 

و... باید مطابق با این عنوان باشد.
طالبی با اشــــاره به اینکه عمل و بازتاب و برآیند مهمترین 
موضوع اســــت، عنوان کرد: نکته مهم این است که البته 
حفظ دبیرخانه شــــهرهای تاب آور تنها بر عهده شهرداری 
نیســــت بلکه تمام دستگاه های خدمات رســــان در این 

حوزه وظیفه دارند.

ح شد در یازدهمین نشست شهراندیشی مطر

تاب آورسازی شهرها 
تکلیف عمومی

حفظ دبیرخانه با مشارکت مردم و دستگاه ها
دبیرخانه کشوری تاب آوری افتخار مدیریت شهری همدان

مخدوش کردن پالک خودرو جرم است
جریمه 600 خودرو پالک مخدوش و معرفی ۲5 مالک به دادسرا

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیــــس پلیس راه اســــتان همدان گفت: 
برخی رانندگان برای فــــرار از چنگال قانون پالک خودرو خود را با گل مالی 
و پنهــــان کردن شــــماره انتظامی، محو و یا دســــتکاری اعــــداد مخدوش 

می کنند که این اقدام آنها جرم محسوب می شود.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ رضا عزیزی روز شنبه اظهار کرد: اجرای طرح 

اعمال قانون خودروهای دارای پالک ناخوانا و مخدوش از هفته گذشته 
در استان آغاز شده که در این راســــتا حدود 600 خودرو جریمه و مالکان 

25 خودرو نیز به دادسرا معرفی شدند.
وی اضافــــه کرد: برخــــی رانندگان اقدام به تراشــــیدن رنگ مشــــکی روی 
شــــماره پالک خودرو و تغییر آن به عنوان مثال از ســــه بــــه 2 یا از 2 به یک 
می کنند تــــا در صورت تخلــــف و ثبت شــــماره آنها توســــط دوربین های 

هوشمند نظارتی، تخلف به نام خودروی دیگری ثبت شود.

رئیــــس پلیس راه همــــدان بیان کــــرد: همچنین شــــماری از رانندگان با 
استفاده از برچسب یک شماره به هفت شماره انتظامی موجود در روی 
پالک افزوده یا با کثیف و گل مالی کردن پالک خودرو مانع از رؤیت دقیق 

و ثبت آن توسط دوربین و مأموران پلیس راه می شوند.
ســــرهنگ عزیزی افزود: برخی رانندگان با وجود شســــتن بدنه وســــیله 
نقلیه از تمیز کردن پالک خودرو پرهیز می کنند در حالی که پس از کثیف 

شدن وسیله نقلیه بالفاصله باید پالک خودرو را تمیز کرد.

وی اضافه کرد: طبق قانون راهنمایی و رانندگی باید پالک وســــیله نقلیه 
از فاصلــــه 35 متری بــــرای مأمور پلیس قابل خواندن باشــــد در غیر این 
صورت پالک کثیف محســــوب شــــده و راننده متخلف بیــــش از 50 هزار 
تومان جریمه می شود. رئیس پلیس راه استان همدان با تأکید بر اینکه 
رانندگان به هیچ وجه نبایــــد پالک خودرو را مخدوش کنند گفت: کثیف 
بودن پالک تخلف اســــت اما مخدوش کردن آن جرم محســــوب شده و 

عالوه بر توقیف وسیله نقلیه، مالک آن به دادسرا ارجاع داده می شود.
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5 ایران و جهان

ایران جزو پنج کشـــور ســـازنده لیزر پرتوان در جهان
وه ایران و جهان: متخصصان و دانشــــمندان صنعت هســــته ای کشــــور در مرکز  هگمتانه، گر
علوم  و فنــــون لیزر ایران موفق به کســــب دســــتاوردی ارزشــــمند در حوزه لیزرهــــای پرتوان 
شــــدند و با این دســــتاورد جمهوری اســــالمی در زمره 5 کشور ســــازنده لیزر پرتوان در جهان 

گرفت. قرار 
10kw با حضور رئیس مرکز علــــوم و فنون لیزر ایران، معاون  عملیات تســــت گرم لیــــزر پرتوان

10 دی ماه با موفقیت در مرکز لیزر انجام شــــد. فناوری فــــوالد مبارکه و هیأت همراه، 
آبان ماه ســــال گذشــــته قــــراردادی با  بــــه نقل از فــــارس، مرکز ملی علــــوم  و فنون لیزر ایران 
10kw به امضا رســــاند که  شــــرکت فوالد مبارکه مبنی بر تولید و ســــاخت لیزر فیبری و پرتوان 
وز پس از گذشــــت حدود یک ســــال، تســــت گرم این لیزر انجام شــــد. قرار اســــت در بهار  امر

وپایی موجود در شــــرکت فوالد مبارکه شود. ســــال آینده این لیزر جایگزین لیزر گازی ار

حداکثری  فشــــارهای  علیرغم  ایــــران  اســــالمی  جمهوری  که  دارد  ایــــن  ز  ا حکایت  امــــر  این 
یم هــــای ظالمانــــه، تــــوان رشــــد، پیشــــرفت و رفــــع نیازهــــای خــــود را دارد. همچنین  و تحر
آمادگی مشــــارکت در طراحی و ســــاخت نیازهای  ژی اتمی ایران نیز  نــــر ا مجموعه ســــازمان 
High-tech( صنایع کشور را داشــــته و از این موضوع استقبال  دارای فناوری ســــطح باال )

. می  کند

انعکاس
رونمایی یکی از پایگاه های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

به دنبال شکست انحصار 
در صنعت خودروسازی هستیم

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: وزیر صنعت، معدن و 
تجارت توضیحاتی دربــــاره تولید خودروی باکیفیت و با 

قیمت مناسب ارائه کرد.
علیرضا رزم حســــینی وزیــــر صنعت، معــــدن و تجارت 
دربــــاره احتمــــال همــــکاری خودروســــازان ایرانــــی بــــا 
شــــرکت های چینی بــــرای تولید خــــودرو کــــه در برخی 
رســــانه ها مطــــرح شــــده اســــت، گفــــت: در صنعــــت 
، افزایش  خودروســــازی بــــه دنبال شکســــت انحصــــار

تولید و تقویت رقبای جدید در بازار هستیم.
بــــه نقل از خانه ملت وی تأکید کرد: در تالشــــیم امکانی 
فراهم شــــود تا شــــرکت هایی که می توانند، خودروهای 
با کیفیت و با قیمت مناســــب در داخل تولید کنند؛ ما 
گام به گام در جهت تحقق این سیاست پیش می رویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر شرکتی آمادگی 
داشته باشد که عمق ســــاخت داخل را افزایش دهد، 

مورد حمایت وزارت صمت است.

نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
بررسی می شود

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: مســــائل مرتبط با نحوه 
اجــــرای قانــــون اقــــدام راهبردی بــــرای لغــــو تحریم ها و 
صیانــــت از منافع ملت ایران در نشســــت هفته جاری 

کمیسیون امنیت ملی بررسی و پیگیری می شود.
کمیســــیون امنیت ملی و سیاســــت خارجی مجلس 
شورای اسالمی امروز یکشنبه ٢١ دی ماه ضمن مروری 
بر آخریــــن اخبار به اســــتماع گزارش هیــــأت اعزامی به 
شهرســــتان های آبادان و خرمشــــهر به منظــــور بازدید 
از مرزهــــا و بررســــی مســــائل منطقه خواهــــد پرداخت. 
نمایندگان این کمیسیون تخصصی مجلس در ادامه 
نشســــت خود مســــائل مرتبط با نحوه اجــــرای قانون 
اقدام راهبردی بــــرای لغو تحریم هــــا و صیانت از منافع 

ملت ایران را پیگیری خواهند کرد.
الیحه اصالح قانون به کارگیری ســــالح توسط مأمورین 
نیروهای مســــلح در مــــوارد ضروری نیز در این جلســــه 
کمیســــیون امنیت ملی و سیاســــت خارجی مجلس 

یازدهم بررسی می شود.
اســــالمی  شــــورای  مجلس  کمیســــیون  ایــــن  اعضای 
روز ســــه شنبه بیســــت و ســــوم دی ماه نیز به استماع 
آخریــــن  خصــــوص  در  آب  امنیــــت  کمیتــــه  گــــزارش 
ایران  اســــالمی  جمهوری  مرزی  رودخانه های  وضعیت 

با کشورهای همســــایه، آخرین وضعیت رودخانه های 
کشــــورمان که به دریاچه خزر منتهی می شود و آخرین 
وضعیــــت رودخانه هــــای کشــــورمان در حوضه هــــای 

ساحلی خلیج فارس و دریای عمان می پردازند.
به نقل از خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســــت خارجی مجلــــس در ادامه این جلســــه به 
اســــتماع گزارش کارگروه دفاعــــی در خصوص پیگیری 
آخریــــن اقدامــــات و تدابیــــر دســــتگاه های ذیربــــط در 
ارتباط با خانواده های محترم حادثه تروریســــتی اهواز و 
بررســــی طرح توقف اجرای داوطلبانه شیوه نامه الحاقی 

می پردازند.
کمیته امنیت کمیســــیون نیز روز دوشــــنبه بیســــت 
و دوم دی مــــاه آخریــــن وضعیــــت رودخانه های مرزی 
جمهوری اســــالمی ایران با کشورهای همسایه، آخرین 
وضعیــــت رودخانه های کشــــورمان که بــــه دریاچه خزر 
آخریــــن وضعیــــت رودخانه های  منتهــــی می شــــود و 
کشــــورمان در حوضه هــــای ســــاحلی خلیج فــــارس و 
دریای عمان را بررســــی خواهند کــــرد. کمیته دفاعی نیز 
در همیــــن روز آخرین اقدامات و تدابیر دســــتگاه های 
ذیربط در ارتباط با خانواده های محترم حادثه تروریستی 

اهواز را بررسی و پیگیری خواهند کرد.

کمال خرازی:

فریب لبخند و روابط ظاهری اروپایی ها را نخوریم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس شــــورای راهبردی 
روابط خارجی با بیان اینکه اختالفات ریشــــه ای بین ما 
و اروپایی هــــا وجود دارد به بدقولی هــــای آنها در دوران 
وزارتش نیز اشــــاره کــــرد و  گفت: نبایــــد فریب لبخند و 

روابط ظاهری آنها را بخوریم.
»ســــید کمال خرازی« رئیس شــــورای راهبــــردی روابط 
خارجــــی در گفت وگویی درباره برخورد بــــا زیاده خواهی 
ســــه کشــــور اروپایی در برجام، عنوان کــــرد: با خوش و 

بش و لبخند و روابط ظاهری نباید فریب خورد.
وزیر اســــبق امور خارجه بیان کرد: وقتی خاطرات خودم 
را از زمانــــی که در وزارت امور خارجه بــــودم مرور می کنم 
می بینــــم در همان موقــــع روابط ما بــــا اروپایی ها خیلی 
نزدیک شــــده بود و رفت و آمدهایمــــان خیلی نزدیک 
بود؛ ولی در عین حال با تمام اینها از شیطنت هایی که 

داشتند دست برنداشتند.

قول می دادند ولی عمل نمی کردند �
وی افــــزود:  قــــول می دادنــــد ولــــی به قول خــــود عمل 
نکردنــــد. در همــــان زمــــان هــــم نیامدنــــد کــــه بــــرای 
سرمایه گذاری و مشــــارکت اقتصادی در ایران کارهای 
جــــدی انجام دهند. کارهــــای زیادی انجام شــــد، ولی نه 
در آن حــــدی که تحول جدی رخ دهــــد و حضور اینها در 

کشورمان دائمی تر شود.
خرازی خاطرنشــــان کرد: اینها نشان می دهد اختالفات 
ریشــــه ای بین مــــا و اینها وجــــود دارد و آن برخاســــته از 
روحیه استقالل طلبی ماســــت و می خواهیم خودمان 

باشــــیم و با حفــــظ افــــکار و عقایدمان؛ بــــه بیگانگان 
وابسته نباشیم و راه خود را طی کنیم.

وی افزود: یک بار برای حضور در جلسه ای به بروکسل 
رفتیم و آن جا تصمیم گرفتیم با رئیس اتحادیه اروپا در 
، گفتیم چرا با  ایرلند هــــم دیدار کنیم. پس از آن دیــــدار
اعضای برجسته اروپایی هم دیدار نکنیم و به فرانسه، 
انگلیس و آلمان رفتیم بدون آن که از قبل برنامه ریزی 
شــــده باشــــد و صرفا با تمــــاس تلفنــــی توانســــتیم با 
عالی ترین ســــطح مقامات این کشور ها اعم از شیراک، 
بلر و شرودر و نیز رئیس جمهور ایرلند به عنوان رئیس 

دوره ای اتحادیه اروپا دیدار کنیم.
خــــرازی با ذکر این نکته که اروپایی هــــا اتکای مردمی ما 
را برنمی تابند و به انواع شــــیوه ها متوســــل می شوند تا 
به هدف شــــان برسند، یادآور شــــد: ما هم باید در عین 
نکنیم  فراموش  هیچــــگاه  دیپلماتیک  گفت وگو های 
که در چه صحنه ای هســــتیم؛ با چه کسانی مواجهیم و 

راه اصلی را گم نکنیم.
به نقل از فارس، اروپایی ها و به خصوص ســــه کشــــور 
اروپایــــی عضو برجام )آلمــــان،  فرانســــه و انگلیس( نه 
تنها بعــــد از حصول برجــــام به تعهــــدات برجامی خود 
عمــــل نکردند، بعد از خروج آمریــــکا از این توافق نیز به 
11 تعهدی که متعهد شــــده  بودنــــد پایبند نبودند و آن 

تعهدات را عملیاتی نکردند.
این ســــه کشــــور اخیرا نیز بــــه آغاز مجدد غنی ســــازی 
20 درصد توســــط ایــــران در تأسیســــات غنی ســــازی 
فــــردو واکنــــش نشــــان دادند. آنهــــا در بیانیــــه ای روز 
چهارشــــنبه از اقدام ایران برای از ســــرگیری غنی سازی 
اورانیوم 20 درصدی ابــــراز نگرانی کردند. در این بیانیه 
آمــــده بــــود: »ما به شــــدت از اعالنیــــه ایــــران در روز 4 
ژانویه در خصوص غنی ســــازی اورانیوم 20 درصدی در 
تأسیسات زیرزمینی کارخانه غنی سازی سوخت فردو 
نگرانیــــم. این اقــــدام که هیچ توجیــــه منطقی ندارد در 
بردارنده مخاطرات مهمی در زمینه منع اشاعه است، 
آشــــکار برنامه جامع اقدام مشــــترک به شــــمار  نقض 

می رود و توافق را تهی تر از قبل می کند.«

با حضور فرمانده کل سپاه انجام شد؛

رونمایی یکی از پایگاه های راهبردی موشکی 
یایی سپاه در سواحل خلیج فارس نیروی در

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سرلشــــکر حسین سالمی 
در آییــــن رونمایی یکــــی از پایگاه های راهبردی موشــــکی 
نیــــروی دریایی ســــپاه در ســــواحل خلیج فــــارس گفت: 
منطق ما برای دفاع از تمامیت ارضی و اســــتقالل کشور و 

دستاوردهای انقالب اسالمی "قوی شدن" است.
به گزارش هگمتانه؛ ســــردار سرلشــــکر پاســــدار حسین 
ســــالمی فرمانده کل سپاه پاســــداران انقالب اسالمی به 
همراه دریادار پاسدار علیرضا تنگســــیری فرمانده نیروی 
دریایی ســــپاه صبح جمعه با رونمایی یکــــی از پایگاه های 
موشــــکی نیروی دریایی سپاه در ســــواحل خلیج فارس، 
از بخشــــی دســــتاورد ها و تجهیزات راهبردی زیر سطحی و 

موشکی این نیرو بازدید کردند.
سرلشــــکر حســــین ســــالمی پس از بازدیــــد از یگان ها و 
ســــامانه های مســــتقر در ایــــن پایــــگاه  که بــــدون حضور 
اصحاب رسانه انجام شد، تصریح کرد: منطق ما برای دفاع 
از تمامیت ارضی و استقالل کشور و دستاوردهای انقالب 

اسالمی، قوی شدن است.
وی بــــا اعــــالم اینکــــه دشــــمنان مــــا قــــدرت منطق مــــا را 
نمی پذیرنــــد افزود: مــــا اعتقاد داریم دشــــمنان ما، قدرت 
منطق را نمی پذیرنــــد بلکه بر منطق قدرت تکیه دارند، لذا 

برای جلوگیری از تحمیل اراده ســــلطه طلبانه و برنامه آنها، 
راهی جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی و تهاجمی برای ما 

وجود ندارد.
فرمانده کل ســــپاه ایــــن مجموعه را از جمله تاسیســــات 
نگهدارنــــده موشــــک های راهبردی نیروی دریایی ســــپاه 
اعالم کــــرد و گفت: آنچه امروز در ایــــن مجموعه می بینید 
یکــــی از چندین تاسیســــات نگــــه دارنده موشــــک های 
راهبردی نیروی دریایی ســــپاه اســــت که در آن، ستونی از 

موشک ها و سامانه های پرتاب آنها را مالحظه می کنیم.
وی افــــزود: طول این ســــتون ها کیلومترهــــا ادامه دارد و 
تعداد زیادی از ایــــن مجموعه ها در نیروی دریایی ســــپاه 
وجود دارد. الحمد اهلل نیروی دریایی سپاه امروز به کفایت 

و بلوغ قدرت دست یافته است.
سرلشکر ســــالمی تأکید کرد: این موشک ها با برد صدها 
، نقطــــه زن و دقیق، با قدرت تخریب بســــیار باال  کیلومتــــر
و قادر بــــه عبور از تجهیــــزات جنگ الکترونیک دشــــمن 

می باشند.
فرمانده کل ســــپاه با اشــــاره به اینکه هم اکنون افسران 
جوان بی شــــماری در ســــپاه پاســــداران انقالب اسالمی 
هســــتند که ســــامانه ها را آماده برای هر گونــــه عملیات 

کیــــد کرد: اگر اراده ای در شــــیاطین،  آنــــی نگه می دارند،تأ
مســــتکبران و دشــــمنان ما وجود داشــــته باشــــد، این 
جوانــــان شــــجاع و برومنــــد، اراده آنهــــا را در نطفــــه خفه 

می کنند.
سرلشکر سالمی با تأکید بر اینکه پیشرفت های فناورانه 
در نیــــروی دریایی ســــپاه، به عنوان یک نیــــروی راهبردی، 
از نظــــر کمی و کیفی بســــیار قابل قبول اســــت، افزود: در 
این نیروی مقتدر در سطح ســــامانه های اطالعاتی کشف 
اهداف و سامانه های جستجوگر و همچنین سامانه های 
راداری متصل به سامانه موشــــکی، پیشرفت های بسیار 

خوبی حاصل شده است.
، وی خاطرنشــــان کرد: موشک های  به نقل از ســــپاه نیوز
نیروی دریایی ســــپاه جزء پیشــــرفته ترین موشــــک هایی 
اســــت که در عرصــــه نبرد های ســــاحل به دریا، ســــطح به 
سطح، هوا به دریا، دریا به هوا در رده بهترین موشک های 

جهان است.
فرمانــــده کل ســــپاه در پایــــان تصریح کرد: هــــر لحظه نیاز 
باشــــد رزمندگان اســــالم از منافع حیاتی ملت بزرگ ایران 
در آبهای نیلگون خلیج فارس و ماورای آن دفاع تهاجمی 

قدرتمندانه را خواهند داشت.

اطالعات دانشمندان ما چگونه به جاسوسان و تروریست ها رسید؟
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: عضو کمیســــیون امنیت 
ملــــی و سیاســــت خارجــــی مجلس بــــه بهانــــه چهلمین 
روز شــــهادت شــــهید فخری زاده، دانشــــمند هســــته ای 
کشورمان ناگفته هایی از افشای اطالعات محرمانه کشور 

را بازگو کرد.
حجت االســــالم ســــید محمود نبویان عضو کمیســــیون 
امنیت ملی و سیاســــت خارجی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگویــــی، اظهار کرد: آنچه کــــه در این ترور رخ داده 
مثلثی اســــت از آمریکا، اســــرائیل و منافقین که به دنبال 

ترور دانشمندان ما هستند.
وی افــــزود: دانشــــمندان هســــته ای مــــا از جملــــه آقــــای 
فخری زاده که در مســــائل هســــته ای بســــیار مهم و مؤثر 
بودند، همواره مورد هدف دشمن بوده و هستند چرا که 
دشمنان ما مخالف پیشــــرفت ملت عزیز ایران هستند 
و طبیعتــــا یا تحریــــم می کنند و اگر هم حریــــف ملت ایران 

نشدند دست به ترور می زنند.
وی در همین راســــتا بیان کرد: در رابطه بــــا آژانس بگویم 
که شــــهید فخری زاده دانشمند هســــته ای بود؛ اطالعات 

ایشان را چه کسانی به دشمن داده اند؟
ایــــن نماینده مجلس ادامه داد: متأســــفانه مــــا در برجام 
تعهداتــــی را پذیرفتیم. آقــــای روحانی و ظریــــف دوبار هم 
مســــؤول پرونده هســــته ای ما شــــدند که از ســــال های 
82 تا 84 و یکی هم حاال که از ســــال 92 مســــؤول پرونده 
هســــته ای ما شدند، جالب اینجاســــت که در هر دو مورد 

عنوانی را به عنوان شیوه نامه الحاقی بیان کردند.
این عضو کمیســــیون امنیــــت ملی و سیاســــت خارجی 
مجلس شــــورای اســــالمی در ادامه بیان کــــرد: ملت عزیز 
ایران بایــــد خیلی دقــــت کنند، مــــا بایــــد نظارت هایی که 
مربوط بــــه ما هســــت را دقیق زیر نظر داشــــته باشــــیم و 
دقت کنیم و ببینیم که چرا این اطالعات داده می شــــود و 
توسط چه کسانی اطالعات این دانشمندان هسته ای به 

تروریست ها و جاسوسان داده می شود؟

پروتکل الحاقی ما را مجبور به چه اموری می کند؟ �
نبویان همچنین یادآور شد: ما دو نمونه نظارت داریم که 
یکی از آنها پادمان است، به عنوان مثال فعالیت هایی را 
که انجــــام گرفته را به آژانس اعالم می داریــــم و نمونه دیگر 
نظارت به گونه ای اســــت کــــه مثاًل یک کشــــور آژانس را از 
فعالیت هایش بی خبر می گذارد که اعالم نشــــده اســــت 
و طرحی در قالب شــــیوه نامه الحاقی به آن جهت اســــت 
کــــه مــــوارد و فعالیتهای انجام شــــده و اعالم نشــــده را زیر 
نظر بگیرند، مثــــال می گویند در زیر زمیــــن مثاًل مجلس یا 

ســــاختمان ریاســــت جمهوری فعالیت هایی می شود که 
ما از آنها خبر نداریم و شیوه نامه الحاقی مجبور می کند که 
زیرزمین های مثاًل مجلس و ســــاختمان ریاست جمهوری 
را در اختیــــار آنها قرار دهیم یا به عنــــوان مثال مراکز زیارتی 
ما در شیوه نامه الحاقی تعریف شده، هر مکان و هر زمان 
هیــــچ قیدی نــــدارد و هر کجا را خواســــتند از جملــــه مراکز 
نظامــــی می توانند تحت نظارت بگیرند بــــرای همین آقای 
روحانی در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای خود 

عنوان می کند.
وی در ادامه این ســــخنان یادآور شد: خوشبختانه از زمان 
انقــــالب تاکنون هیچ کدام از مســــؤوالن زیر بــــار این طرح 
آقای  )شــــیوه نامه الحاقی( نرفته اند و فقط آقای روحانی و 
ظریف قبول کردند؛ آنهــــا اجازه دادند هر کجا از مملکت را 

خواستند بیایند و ببینند.

 اولین نکته اصلی پروتکل الحاقی افشــــای رسمی  �
اطالعات محرمانه است

نبویــــان در ادامه ابراز تاســــف کرد که اولیــــن نکته اصلی 
شــــیوه نامه الحاقــــی افشــــای وســــیع اطالعــــات محرمانه 
اســــت که باید به صورت طبقه بندی شــــده در اختیار آنها 
قــــرار داده شــــود و این اتفاق افتــــاد. ایران چندیــــن بار به 
البراده ای اعتراض کرد کــــه چرا اطالعات ما را در اختیار آنها 
قــــرار می دهید؛ دومین موضوع اصلی شــــیوه نامه الحاقی 

دسترسی نامحدود به هر مکانی است.
وی خاطرنشان کرد: مدیرکل آژانس هسته ای خود اذعان 
می کند که ایران دسترســــی نامحدود به ما داده اســــت و 
جالب اینجاســــت مراکز نظامی ما هم خارج از این موضوع 

آنها  نبوده، یعنی بر اساس شیوه نامه الحاقی شما بایدبه 
دسترسی به مراکز هسته ای و البته نظامی خود را بدهید.

نبویان ادامه داد: متأســــفانه در این تعهــــدات کامال این 
دسترسی را به دشمنان ما دادند بدون هیچ محدودیتی؛ 
خود آقــــای روحانــــی در زمان انجــــام این کار و برداشــــتن 
محدودیت اذعــــان می دارد که نگرانی من این اســــت که 
آژانس در پی کشــــف امکانات نظامی و هســــته ای پنهان 
ما باشــــد، برخی پرسش ها و درخواست های آنها برای من 
بسیار شک برانگیز بود؛ ایشان )حســــن روحانی( اذعان 
می دارد که در بخش شیوه نامه الحاقی به آنها اعالم کردند 
اگر امنیت مراکز هسته ای ما با خطر مواجه شود آنها مورد 

 این موارد را نمی پذیریم.
ً
بازرسی قرار گیرند لذا ما قطعا

 بازدید سالی یکبار آژانس به 9 بار افزایش یافت �
وی تصریــــح کرد: آقای روحانی در صفحه 924 و 828 کتاب 
خود) امنیت ملی و دیپلماســــی هســــته ای( به این نکته 
آژانس به ایــــن مراکز  اشــــاره می کند که طبــــق قطعنامــــه 
دسترسی پیدا شــــده است و این در صورتی است که آنها 
مجاز بودند در هر ســــال فقط یک بار امکان بازدید از مراکز 
هســــته ای ما را داشته باشــــند و این امکان در هر سال به 
9 بار افزایش یافته اســــت به طوری که 26 بار درخواســــت 
بازدیــــد از مراکــــز ما را داشــــتند و مهمتر از همه که بســــیار 
هم خطرناک اســــت امکان دسترســــی به اطالعات افراد و 
بازرســــی اطالعات آنها نیز به آژانس داده شــــد؛ به عنوان 
مثــــال اطالعات افــــراد مهمــــی از جمله شــــهید واال مقام 
فخری زاده و امثال ایشــــان باید در اختیار آژانس قرار داده 
می شد یعنی ما باید متخصصین خود را در اختیار آنها قرار 
می دادیم حال باید مســــؤوالن به ملت ایران پاسخ دهند 

که چرا این کار انجام شده است.
نبویان در همین راســــتا بیان کرد: جالب توجه اینجاست 
 
ً
کــــه علیرغم همه این امکان ها و جلوگیــــری از آنها مجددا
در سال 92 شیوه نامه الحاقی امضا می شود و دوباره اجازه 
دسترسی به مراکز نظامی داده می شــــود؛ دربند 72 تا 78 
برجام نیز به آن اشــــاره شده است که نیز عنوان انگلیسی 
Access آمده اســــت که این به معنای بازرسی و دسترسی 
همه جانبه اســــت. اینکه چرا انجام شــــده است نامعلوم 
است لذا مســــؤوالن باید به ملت پاســــخ دهند که به چه 

منظور این کار انجام گرفته است.
وی بیان کرد: در اقدامی بســــیار جدی مجلس طرح خارج 
شدن از شیوه نامه الحاقی را به تصویب رساند تا به عنوان 
اقدام مؤثــــر بازدارنده بوده و این قانون مثــــل خود آنها با 

آنها رفتار می کند.

اشتهای سیری ناپذیر شرکت ملی نفت از سفره بیت المال
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: از بین 60 شــــرکت دولتی، 
بانک و مؤسسه غیرانتفاعی که میانگین حقوق و مزایای 
ماهانه کارکنان آن ها بین 20 تا 52 میلیون تومان در سال 
1400 لحاظ شــــده، رد پای 35شــــرکت مرتبط با حوزه نفت 

وگاز به چشم می خورد.
به گــــزارش هگمتانــــه، خرج و بــــرج گــــزاف در وزارت نفت 
و مجموعه هــــای مرتبــــط بــــا حــــوزه نفــــت، گاز و پاالیش 
فرآورده های نفتی در کشــــور بر کســــی پوشــــیده نیست. 
گزارش اخیر دیوان محاســــبات درباره میانگین حقوق و 
مزایای ماهیانه پیش بینی شده برای کارکنان شرکت های 
دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی در الیحه بودجه 

1400 نیز موید همین نکته است.
، از میان 60 شــــرکت دولتی، بانک و  مطابق گزارش مذکور
مؤسسه غیرانتفاعی که میانگین حقوق و مزایای ماهیانه 
کارکنان آن ها بیــــن 20 تا 52 میلیون تومان لحاظ شــــده، 
رد پــــای 35 شــــرکت مرتبط با حــــوزه نفت و گاز به چشــــم 
می خورد. از جمله این شــــرکت ها می تــــوان به پاالیش گاز 
فجر جم، پاالیش گاز پارســــیان، نفت و گاز پارس، شرکت 

ملی نفت ایران و شرکت پاالیش نفت آبادان اشاره کرد.
نکتــــه تأمل برانگیــــز و تلخ تــــر آنکــــه برابر گــــزارش دیوان 
کارکنان شــــرکت هایی نظیر شــــرکت  محاســــبات بــــرای 
بهره بــــرداری نفت و گاز گچســــاران و شــــرکت پاالیش گاز 

هاشــــمی نژاد نیز با وجود زیان ده بودن و قرار گرفتن ذیل 
مــــاده 141 قانــــون تجارت هــــم در ســــال 1400 حقوق های 

نجومی در نظر گرفته شده است!
گفتنی است، شــــفافیت دخل و خرج شرکت ملی نفت به 
واســــطه رابطه مالی که با دولت ناشی از صادرات نفت خام 
و میعانات گازی دارد، همواره مورد سوال و مطالبه عمومی 
بوده و استمرار استخدام نیروی انسانی، حقوق های نجومی 
و پول پاشــــی ها در دوران تحریــــم و فــــروش حداقلی نفت 

شائبه هایی را در اذهان متبادر کرده است.
بررسی ها نشان می دهد، مطابق با تبصره )1( الیحه بودجه 
و ماده 2 قانــــون تنظیم بخشــــی از مقــــررات مالی دولت، 
سهم شــــرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت 
خام و میعانات گازی بر مبنای 14.5 درصد لحاظ می شود. 
خروجی این مبنای محاسبه در سال های 1390 و 1398 که 
به ترتیب با 107 و 9 میلیارد دالر بیشترین و کمترین درآمد 
حاصل از صــــادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی 
در ســــال های اخیر حاصل شــــده، 15.5 و 1.3 میلیارد دالر 

نصیب شرکت ملی نفت شده است.
مقایسه وضعیت شــــرکت ملی نفت در سال های مذکور 
حاکی اســــت، نه تنها توسعه زیرســــاختی قابل توجهی در 
سال 1390 انجام نشده، بلکه در سال 1398 نیز شرکت با 
مشکالتی نظیر بازپرداخت تعهدات و تأمین بودجه جاری 

مواجه بوده است.
از این رو، وابستگی شرکت ملی نفت به درآمدهای صادراتی 
نفت و میعانات گازی حتی در شــــرایط صادرات قابل توجه 
نفت خام و میعانات گازی به توســــعه زیرساخت ها به ویژه 
در میادین مشــــترک منجر نشده و از ابتدای دهه 90، تمرکز 
شــــرکت ملی نفت و مجموعه های مرتبط با فروش نفت و 
گاز را بر توسعه ساختار نیروی انسانی و تأمین هزینه هایی 

جاری نظیر جبران خدمت کارکنان در پی داشته است.
، همچنین بررســــی ســــاختار بودجه نشــــان  به نقل از مهر
می دهد، کیفیت رابطه مالی دولت و شــــرکت ملی نفت از 
یک ســــو و نقش شرکت ملی نفت در تحقق منابع تبصره 
14 بودجــــه )مرتبــــط با هدفمندســــازی یارانه ها( از ســــوی 
، عدم شــــفافیت و عدم قطعیــــت را در این بخش از  دیگر
بودجه تشــــدید کرده اســــت. بر اســــاس آنچه مطرح شد، 
در کنار ضرورت افزایش شــــفافیت درباره آنچه در شرکت 
ملی نفت و ســــایر شــــرکت های دولتی می گــــذرد، اصالح 
رابطه مالی دولت با شــــرکت ملی نفت به ازای واحد تولید 
و بر حســــب هزینه های اســــتخراج و توســــعه در میادین 
مختلف می توانــــد در تنگنای کنونی، تمرکز شــــرکت ملی 
نفت بر شناسایی میادین جدید نفت و گاز و توسعه ابزار 
اکتشــــاف را به دنبال داشته باشد و اشتهای سیری ناپذیر 

شرکت ملی نفت را مدیریت کند.

اضافه شدن رنگ »آبی« 
به رنگ بندی های کرونایی

»مردانــــی« عضو کمیته علمی ســــتاد مقابله با کرونا 
گفت: وضعیت جدیدی تحت عنوان رنگ آبی یا کم 

خطر برای شهرها تعریف شده است.
پس از گذر از وضعیت زرد شهرها به یکباره به رنگ 
ســــفید نمی رســــند و به وضعیت آبی خواهند رفت 
که بــــه معنای از بیــــن رفتن ویــــروس در آن منطقه 

نیست.

آزاد شدن واردات خودرو 
از مناطق آزاد

آخرین مصوبات کمیســــیون تلفیق بودجه نشــــان 
آزاد به  می دهد، واردات رســــمی خــــودرو از مناطــــق 

سرزمین اصلی مجاز خواهد شد.
همچنیــــن واردات هرگونه خودرو در ســــال 1400 به 

مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.

حباب سکه به پایین ترین 
رقم یکسال اخیر رسید

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: روز گذشته 
قیمت ســــکه یک میلیون و 200 هزار تومان کاهش 

داشته است.
تــــرس از ریــــزش بیشــــتر قیمت ها باعــــث افزایش 

فروشنده ها از صبح دیروز در بازار شده است.
حباب ســــکه به پایین ترین رقم در یک ســــال اخیر 

رسیده و هم اکنون 280 هزار تومان است.

مقصران آلودگی هوا 
مردم را مقصر می دانند!

گفت:  مجلس  زیســــت  محیط  فراکســــیون  رئیس 
راهــــکار عملــــی کاهــــش آلودگــــی هــــوا را در اختیار 
که متأســــفانه تا  دســــتگاه های مختلف قرار دادیم 

االن حتی به یکی از آنها نیز عمل نشده است.
تأســــف بار اســــت که دســــتگا ه های مقصر به جای 
پاسخگویی، مشکالت را گردن همدیگر می اندازند 
و بعضــــا حتی بــــا اعتماد بــــه نفس، جــــای مطالبه گر 

می نشینند و مردم را مقصر آلودگی هوا می دانند.

واردات اتوبوس خارجی 
باوجود تولید داخلی

معــــاون اول رئیــــس جمهــــور گفــــت: ســــتاد کرونا 
تصویب کرد که اواخر امسال بتوانیم نفت بدهیم و 

اتوبوس ساخته و نیمه ساخته وارد کنیم.
با اینکــــه بســــیاری از اتوبوس ها را در داخل کشــــور 
می سازیم اما شرایط حمل و نقل عمومی تهران این 

موضوع را می طلبد.

7 کارخانه ایرانی 
» در حال تولید »رمدسیویر

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو گفت: 7 کارخانه در 
حال حاضر تولیدکننده رمدسیویر هستند.

ظرفیــــت تولید ماهانــــه فاویپیراویر بــــه 30 میلیون 
عدد می رســــد که از نیاز حوزه درمان کشــــور بیشتر 

است.
امروز هیــــچ داروی درمــــان کرونا مصرفی در کشــــور 
وارداتی نیست و با توجه به افزایش تولید، به زودی 

آمادگی صادرات این داروها نیز وجود دارد.

دی 99، کم بارش ترین دی ماه 
10 سال اخیر

دی مــــاه 99 کم بارش ترین دی مــــاه دهه نود بوده و 
به جز روز های ابتدایی آن تــــا کنون بارش خاصی در 

کشور مشاهده نشده است.
آخر دی ماه بارش هایی پیش بینی  البته برای هفته 
شــــده اما با وقوع این بارش ها باز هم دی ماه 99 کم 

بارش ترین دی ماه دهه نود خواهد بود.

چین: تزریق واکسن کرونا 
رایگان انجام خواهد شد

مقامات دولتی چین اعالم کردند که به محض اینکه 
واکســــن کرونا در اختیار عموم مردم این کشور قرار 

گیرد، تزریق آن به صورت رایگان انجام خواهد شد.

اولین های رزمایش پهپادی 
ارتش با تنوع 30 مدل

در رزمایــــش اخیــــر ارتــــش، انــــواع پهپادهــــا از برد 20 
کیلومتر تــــا 2000 کیلومتر به عنوان یکی از راهبردهای 
دفاعی کشور در برابر تهدیدات خارجی حضور داشته 
و انواع مختلف مأموریت های شناسایی تا رزم هوا به 

سطح و هوا به هوا را با موفقیت اجرا کردند.

تحریم رفع نشود بازرسان 
آژانس اخراج می شوند

»امیرآبــــادی فراهانی« عضو هیأت رئیســــه مجلس 
گفت: طبق قانون مجلس اگر تا ســــوم اسفند ماه، 
آمریکا تحریم های مالی، بانکی و نفت را حذف نکند 
قطعا بازرسان آژانس را از کشور اخراج و حتما اجرای 
داوطلبانه شیوه نامه الحاقی را متوقف خواهیم کرد. 
این قانون مجلس است و دولت مکلف است آن 

را اجرا کند.

اخبار کوتاه



محمدصادق بهرامی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

برابر رأی شماره 139960326002000604 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شــرکت دانش ســالمت 
خوراک یاران به شــماره شناســه ملی 14005817230 در یک باب ساختمان 
 به مســاحت 2860/18 مترمربع پالک 614 فرعی از 259 اصلی مفروز و مجزی 
شــده از پالک 26 فرعی از 259 اصلی واقع در اراضی روستای کردآباد، شهرک 
صنعتی ویان خریداری با واســطه از مالک رسمی شرکت دلفین طالیی هگمتانه 
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 سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 341
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

برابر رأی شــماره 1399/1272 مورخه 1399/10/07 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فریبا رحمتی رنجبر فرزند خدمتعلی به شماره شناسنامه 559 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 95/95 مترمربع در قسمتی از پالک 
1830 اصلی واقع در اســدآباد، بلوار جانبازان، انتهای کوچه شهید ابراهیم وفایی 
خریداری با واســطه از مالک رســمی آقای اســد نظری محرز گردیده است. لذا 
بــه منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 423
محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

برابر رأی شماره 139960326006001356-1399/09/18 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیــر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
نعمت اله بخشــی فرزند نصرت اله  به شــماره شناســنامه 20 صادره از مالیر در 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 46117/75 مترمربع قسمتی از 
پالک 4 اصلی اراضی توچغاز واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی  
آقایــان علی محمد فتوحی، علی عطایی، احمد ســلطان محمدی، محمدابراهیم 
جلیلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 388

کالســه فوق موضوع ســند ازدواج شــماره 8473 مورخــه 1398/09/02  بــه موجــب پرونــده اجرایی 
تنظیمــی دفتــر ازدواج 35 نهاونــد اســتان همدان، لــه خانم میترا ترکاشــوند، علیه آقــای حمیدرضا 
سوری ششدانگ یک دستگاه پراید 131SE مدل 1394 به شماره موتور 5290325 و شماره شاسی 
کارشناســی رســمی  کــه طبــق نظــر  nas411100e1042011 بــه شــماره انتظامــی ایــران 28-326ب84 
دادگســتری مورخه 1399/05/15 خودرو از نظر بدنه سالم می باشد، باطری خراب است، الستیک 
جلو 75 درصد و الستیک عقب 75 درصد می باشد. موتور نسبتًا خوب می باشد. در پارکینگ صدف 
در جاده آورزمان و متعلق به آقای حمیدرضا ســوری می باشــد و به مبلغ 600.000.000 ریال )ششصد 
گردیــده اســت و بــه علــت عدم انجــام تعهــد از ســاعت 9 الی 12 روز یکشــنبه  میلیــون ریــال( ارزیابــی 
1399/11/05 در اداره اجــرای اســناد رســمی نهاونــد واقع در نهاوند، پشــت پارک شــهر، جنب بنیاد 
شــهید، اداره ثبت اســناد نهاوند از طریق مزایده به فروش می رســد و مزایده آن از مبلغ 600.000.000 
ریال )ششصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. شرکت در 
کارشناســی به حســاب سپرده ثبت و حضور خریدار  مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را 
که ظرف مهلت  ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
مقــرر مانــده مبلــغ فروش را به حســاب اداره ثبت واریز نکنــد، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده می باشد و نیمعشر و  حساب خزانه واریز خواهد شد. 
گردد، مزایده روز  حق حراج نقداً وصول خواهد شــد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی اعالم 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
م.الف 868

آگهی مزایده اتومبیل 
کالسه 9900048 گهی مزایده مال منقول )اتومبیل( پرونده  آ

تاریخ انتشار: 1399/10/21

قرارداد به شماره 133/13380 مورخه 1368/10/10 با موضوع 
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 150 مترمربع دارای پالک 
ثبتی 6010 و تفکیکی 1421 و 1422 فرعی از 19 اصلی واقع در 
بخش 2 شهرستان همدان به نام آقای صفرعلی بهرامی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

سند خودرو پژو پارس سفید رنگ، مدل 1399 به شماره پالک 
ایران 18 - 919ق79 به شماره موتور 124K1510030 به شماره 
شاســی NAAN01CE3LH330247 به نام مریم خدامرادی 
به شماره ملی 3860824351 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مفقود شده

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1028 هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیــف ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا افشــاری مؤثر فرزند محمد 
به شــماره شناســنامه 190 صادره از بهار در ششــدانگ یک باب ساختمان 
بــه مســاحت 166/04 مترمربع پالک 11096 فرعــی از 139 اصلی واقع در 
بهار خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای میرزآقا عباسی مکرم محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول 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 465
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

برابر رأی شــماره 1399/1073 مورخــه 99/09/13 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای فیروزعلی جعفری بدخشــان فرزند جعفرقلی به شــماره شناسنامه 656 
صادره از اســدآباد در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 8/36 مترمربع در 
قسمتی از پالک 1855 اصلی واقع در اسدآباد، خیابان کاشانی، کوچه کاشانی 
11 خریداری با واسطه از مالک رسمی بانو صفات قهرمانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 363

با ما همراه باشید

21 دی 1399    شـــماره 4709 یک شـــنبه   

ورزش6

تیم پاس 
روی ریل آرامش افتاد

هگمتانه، گــــروه ورزش: با ابالغ حکــــم مدیرعاملی 
کادرفنی  از قرارداد  امیرعظیمی و پرداخت درصدی 
و بازیکنــــان، تیم پــــاس در آســــتانه هفتــــه چهارم 

مسابقات، بر ریل آرامش افتاد.
به گــــزارش هگمتانه، در هفته چهــــارم رقابت های 
لیــــگ دســــته دوم فوتبــــال باشــــگاه های کشــــور 
نماینــــده ســــبزپوش همــــدان امروز یکشــــنبه در 
تهــــران بــــه مصــــاف میزبان خــــود تیم میــــالد مهر 

می رود.
پاســــی ها که ایــــن فصــــل از رقابت ها را بــــا مهدی 
پاشــــازده، به عنوان ســــرمربی آغاز کردند، علی رغم 
بازی های خوب از 3 بازی ابتدایی خود در این فصل 

صاحب 3 امتیاز از 3 تساوی شدند.
اما به غیــــر از بداقبالی های بازیکنــــان تیم پاس در 
زدن ضربــــات آخر در 3 بــــازی گذشــــته، بالتکلیف 
بودن مدیریت باشــــگاه در کســــب این نتایج نیز 

بی تأثیر نبود.
بالتکلیف بودن مدیریت باشگاه در 3 هفته  �

ابتدایی
امیرعظیمی 3 بازی گذشــــته را با عنوان سرپرست 
مدیرعاملی در باشــــگاه فعالیــــت می کرد و همین 
مســــئله باعث شــــده علی رغم همه تالش ها امور 
باشگاه آنطور که باید پیش نرود و دست وی برای 

امضای چک ها و احکام بسته باشد.
ابالغ حکم مدیرعاملی و پرداخت درصدی از  �

قراردادها
امــــا در ایــــن هفته بــــا تأییــــد مســــؤوالن همدان 
امیرعظیمی رســــما به عنوان مدیرعامل باشــــگاه 
منصوب و حکم وی صادر شــــد تــــا در هفته چهارم 
لیگ دســــته دوم فوتبال امــــور مدیریتی و کارهای 
پشــــتیبانی تیم بر روی غلطک بیفتــــد و پاس روی 
آرامش را ببینــــد؛ چنان که اخیرا حســــاب کادرفنی 
و بازیکنان تیم پاس از ســــوی مدیرعامل شــــارژ و 

درصدی از قراردادشان پرداخت شد.
ابــــالغ حکمش،  از  امیرعظیمــــی بالفاصلــــه پــــس 
آرتیمانــــی را به عنــــوان مدیــــر اجرایی،  محمدرضــــا 
مهــــدی بوجاریــــان را بــــه عنــــوان رئیــــس کمیتــــه 
انضباطــــی، حمیدرضا عابــــری منصــــور را به عنوان 
معاون مالــــی و میالد پیرنظری را به عنوان مشــــاور 
حقوقی باشــــگاه منصوب کرد تا رفته رفته ساختار 

سازمانی و اجرایی تیم شکل بگیرد.
تکمیل جورچیــــن حمایتی باشــــگاه با ابالغ  �

حکم مدیرعامل
بی تردیــــد پیش از ابالغ حکم مدیرعامل باشــــگاه، 
جمله  از  اســــتان  مســــؤوالن  حمایتــــی  جورچیــــن 
حمیدرضا حاجی بابایی، نماینــــده مردم همدان در 
مجلس شــــورای اســــالمی، عباس صوفی شهردار 
و رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان و مدیرکل 

ورزش و جوانان، از تیم پاس کامل نبود که شد.
با شــــرایط موجود بــــه نظر می رســــد پــــاس بر ریل 
آرامش افتاده اســــت و باید در انتظار حضور موفق 

این تیم در ادامه مسابقات بود.

خبــر

جدال پاس برای نخستین سه امتیاز
هگمتانه، گروه ورزش: تیم پاس در حالی وارد هفته چهارم 
رقابت های لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور می شــــود که 

تاکنون موفق به کسب پیروزی نشده است.
شاگردان مهدی پاشازاده در سه دیدار اخیر خود به ترتیب 
مقابل عقاب تهران، شهرداری بم و سردار بوکان به تساوی 

دست یافته اند.
پاســــی ها در این ســــه بازی تنها یک گل به ثمر رسانده اند 
تا جزو ضعیف ترین خط حمله مســــابقات تــــا به اینجا لقب 

بگیرند.
این تیم با همان ســــه امتیاز توانسته در رده هشتم جدول 
رده بندی گروه ب قرار بگیرد و به نسبت مدعیان این گروه 

در شرایط مطلوبی نیست.
پاس در حالی امروز یکشــــنبه به مصــــاف میالدمهر تهران 

می رود که در این دیدار مهم محکوم به پیروزی است.

موقعیت های پرشمار و بی ثمر �
پاســــی ها در ســــه بازی گذشــــته براســــاس آمارهای فنی از 
موقعیت هــــای پرشــــمار گلزنی برخــــوردار بوده انــــد اما در 

مجموع موفق به کسب پیروزی نشده اند.
تیــــم تحت هدایــــت پاشــــازاده اگرچه هجومــــی و پرجنب و 
جوش ظاهر شــــده اما ترس تیم ها از باخــــت برابر این تیم، 
دفاع های چندالیه حریفان و اشــــتباهات فــــردی بازیکنان 

پاس موجب عدم نتیجه گیری شده است.

پاس در ســــه دیــــدار اخیر خود بارهــــا در شــــرایط گلزنی قرار 
گرفته اما نتیجه بخش نبوده است.

در واقع تیم هجومی مهدی پاشــــازاده تاکنون نتوانسته در 
تاکتیــــک حمله موفق عمل کند و به ثمررســــیدن تنها یک 

گل در سه بازی این وضعیت را نشان می دهد.
آنها در تالش هستند تا در مقابل میالدمهر تهران در بازی 
امروز موتور گلزنی تیم روشن شود و پاس از این وضعیت 

خارج شود.
هرچنــــد تیم پــــاس در این بازی مقــــداد اکبرخــــواه مهاجم 
باتجربه خــــود را به دلیل اخراج در دیدار هفته قبل در اختیار 

ندارد.
اکبرخواه، موسی شــــهبازی و داود سعادتی جزو مهاجمان 
باتجربه پــــاس به شــــمار می روند که هنوز موفــــق به گلزنی 

نشده اند.

میالدمهر ضعیف در حمله و دفاع �
میالدمهر تهران نیز در سه بازی اخیر خود موفق به پیروزی 
نشــــده و با یک تســــاوی و 2 شکســــت وارد هفتــــه چهارم 

می شود.
این تیم در سه بازی گذشته خود حتی گلزنی نداشته است 
و با ســــه گل خورده نیز ضعیف ترین خط حمله و دفاع گروه 

ب لیگ 2 را در اختیار دارد.
مهمترین اتفــــاق میالدمهر طــــی روزهای اخیر اســــتعفای 

سرمربی تیم بود.
اردالن آشــــتیانی به دلیل کســــب نتایج ضعیف از سمت 

خود استعفا داد اما طولی نکشید که باردیگر ابقا شد.
باشــــگاه میالدمهر تهــــران با صدور اطالعیــــه ای اعالم کرد؛ 
پیرو مذاکره محمد زارع فومنی مدیــــر تیم میالدمهر تهران 
با اردالن آشتیانی سرمربی مســــتعفی این تیم مقرر گردید 
باتوجه به درخواســــت مدیر تیم و باشگاه وی استعفا خود 
را پس گرفته و به عنوان ســــرمربی بــــه فعالیت خود در تیم 

میالد مهر ادامه دهد.
آشــــتیانی روز گذشــــته در تمرین این تیم شرکت کرد و قرار 
اســــت امروز در بازی برابر تیم پاس همــــدان روی نیمکت 

میالد مهر تهران حضور یابد.

جدال برای سه امتیاز �
هر 2 تیم پاس و میالدمهر تهران چیزی برای از دست دادن 
ندارنــــد و برای فــــرار از وضعیــــت فعلی محکوم بــــه پیروزی 

هستند.
پیروز نشدن این 2 تیم در دیدارهای اخیر باعث فشارهای 
روحی و روانی بازیکنان و کادر فنی شده و تنها با کسب سه 

امتیاز می توانند به وضعیت تیمی سروسامان بدهند.
پاســــی ها در صورت برتری در مقابل میالدمهــــر 6 امتیازی 
می شــــوند و امکان صعود چند پلــــه ای آنها در جدول گروه 
ب وجود دارد امــــا هرگز نمی توانند در جمع ســــه تیم باالی 

جدول برسند.
در ایــــن گــــروه تــــا قبــــل از بازی هــــای هفته چهــــارم، مس 
شــــهربابک با ســــه پیروزی و 9 امتیاز صدرنشــــین اســــت، 
شــــهدای بابلســــر با 2 برد و یک تســــاوی و نفت امیدیه نیز 
با 2 برد و یک تســــاوی به ترتیب در جایگاه دوم و ســــوم قرار 

گرفته اند.
جبران  بــــه  امیدوار  می تواننــــد  پیــــروزی  با  تنها  پاســــی ها 
فاصله باشــــند هر چند باید منتظر نتایج ســــایر بازی های 

باشیم. نیز 
میالدمهر تهران نیز در صــــورت پیروزی مقابل پاس از رتبه 

سیزدهم جدول چهارده تیمی گروه ب خارج می شوند.
آنها امیدوار هســــتند با کســــب پیروزی خانگی برابر پاس 

حداقل تا رتبه هشتم جدول صعود کنند.
این وضعیت نامطلوب در جدول گروه ب باعث شــــده هر 
2 تیم در بازی مقابل هم فقط به دنبال کسب پیروزی و سه 

امتیاز مهم باشند.
دیــــدار دو تیــــم پــــاس و میالدمهر تهــــران از هفتــــه چهارم 
مســــابقات گروه ب لیگ دســــته دوم فوتبال کشور امروز 
یکشــــنبه از ساعت 14 در ورزشگاه شــــهید کشوری تهران 

برگزار می شود.

پایان ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال
هگمتانه، گــــروه ورزش: دیروز آخریــــن فرصت داوطلبان 
بــــه نام نویســــی در انتخابات فدراســــیون  و عالقه مندان 
فوتبــــال بود و انتظــــار می رفت چهره های سرشناســــی به 

ساختمان این فدراسیون مراجعه کنند.
دیروز )شــــنبه( 20 دی آخریــــن روز از مهلت فدراســــیون 
فوتبال برای نام نویسی اینترنتی داوطلبان و عالقه مندان 
در انتخابات این فدراسیون بود و خیلی از نامزدها همین 
روز را برای حضور در این فدراسیون و تحویل اصل مدارک 

در نظر گرفتند.
سرشــــناس ترین چهــــره علی کریمی اســــت کــــه )جمعه( 
ثبت نــــام اینترنتی خــــود را انجام داد و دیــــروز برای تحویل 
اصل مدارک در ســــاختمان این فدراســــیون حضور یافته 
است. البته نواب رئیس کریمی اعم از مهدی مهدوی کیا، 

سعید دقیقی و فاطمه علیپور او را همراهی نکردند.
از دیگر مراجعه کنندگان به این ساختمان پر رفت و آمد، 
اکبر محمدی، مدیرعامل پیکان و نامزد کرســــی نماینده 
باشــــگاه ها در فدراســــیون فوتبــــال و همینطور شــــهاب 
الدیــــن عزیزی خــــادم، نامزد کرســــی ریاســــت و همینطور 
نامزد پیشنهادی حیدر بهاروند برای سمت نایب رئیس 

نخست بود.
کیومرث هاشــــمی، رئیس پیشــــین فدراســــیون در دوره 
انتقالــــی و رئیس پیشــــین کمیته ملی المپیــــک نیز برای 
تصاحب صندلی ریاست فدراسیون فوتبال در انتخابات 
شــــرکت کرد. پیش از این اخبار زیادی در ارتباط با ائتالف 
کیومرث هاشــــمی و مهدی محمدنبی برای شرکت یکی از 

این دو در انتخابات وجود داشت.
با شــــرکت هاشــــمی در انتخابات، این ظن قوی می شود 
که احتمــــاال نبــــی وارد رقابت نخواهد شــــد و تــــا ماه های 
آینده به عنــــوان دبیرکل به فعالیت خــــود ادامه می دهد 
و آرای خود از ســــوی اعضای مجمع را به حســــاب هاشمی 
منتقل می کند و در صورت پیروزی وی، خودش همچنان 

سکان دار سمت دبیرکلی خواهد بود.

هاشمی برای ســــمت نواب رئیس اول، دوم و سوم نیز به 
ترتیب علیرضا رحیمی، غالمرضا بهروان و پریا شهریاری را 

معرفی کرده است.
فریــــدون اصفهانیــــان، عضو بازنشســــته هیأت رئیســــه 
فدراسیون فوتبال در 9 ســــال گذشته، مجددا برای حفظ 

جایگاهش در انتخابات نام نویسی و اعالم آمادگی کرد.
، اکبر محمــــدی و فرهاد  احمدرضــــا براتی، صــــادق درودگر
حمیداوی نیز بعد از ثبت نام اینترنتی، برای تحویل مدارک 

خود صبح دیروز در این فدراسیون حضور یافتند.
هدایت ممبینی، عضو فعلی هیأت رئیسه در آخرین روز برای 
نام نویسی در سمت کارشناس هیأت رئیسه مدارک خود را 
تحویل این فدراســــیون داد. شهامت عباسی، رضا درویش 

نیز از دیگر نفرات ثبت نام کننده در انتخابات هستند.
کریمــــی برای  ســــعید دقیقی، نامــــزد پیشــــنهادی علــــی 
ســــمت نایــــب رئیــــس دوم هم بــــرای تکمیــــل پرونده و 
تحویل مدارک در این فدراســــیون حاضر شد. پیش از او 
بهنام ابوالقاســــم پور از دوســــتان علی کریمی هم به این 
فدراســــیون مراجعه کــــرد و پیش بینی می شــــود موضوع 
بحث درباره مشــــکالت مربوط به فرآینــــد ثبت نام مهدی 
مهدوی کیا است که در خارج از ایران به سر می برد. هادی 
مهدوی کیــــا، نماینــــده تام االختیــــار برادرش هــــم به این 

فدراسیون مراجعه کرده بود.
احمــــد مــــددی، مدیرعامل باشــــگاه اســــتقالل و مهرداد 
ســــراجی، مدیرعامل باشــــگاه ســــایپا نیز با نام نویسی در 
انتخابات در بخش نماینده باشــــگاه، وارد گردونه رقابت 

شدند.
ابراهیم شــــکوری، معاون ورزشــــی پرســــپولیس هم وارد 
ســــاختمان فدراسیون شــــد و احتماال نامزد کرسی هیأت 
رئیســــه خواهد شــــد. البته او هنــــوز درباره ایــــن موضوع 

صحبت نکرده است.
آجرلــــو، مدیرعامل پیشــــین تیم هــــای نظامی  مصطفــــی 
از جملــــه پــــاس و تراکتــــور و همین طــــور نامــــزد ریاســــت 

فدراســــیون فوتبال در دوره گذشــــته، بعد از چندین روز 
به طور رســــمی در انتخابات این فدراســــیون نام نویســــی 
کرد و برای تحویل اصل مدارک در ســــاختمان فدراسیون 
فوتبال حاضر شد. حسن نصر اصفهانی نایب رئیس اول 

وی اعالم شده است.
هم چنین یک روحانی به نام ستار عبدی پور در فدراسیون 
فوتبال برای پســــت ریاســــت ثبت نام کــــرد. وی می گوید 
ساکن اســــتان البرز و شهر کرج و سابقه بازی فوتبال و کار 

فرهنگی دارد.
کیومرث هاشــــمی نیز به همراه نواب رئیس پیشــــنهادی 
خود یعنی علیرضا رحیمی و غالمرضا بهروان در ساختمان 

این فدراسیون حاضر شدند.
مهلت نام نویسی برای انتخابات فدراسیون فوتبال رأس 
ســــاعت 16 دیروز به پایان رســــید و از این پس هیچ یک از 
داوطلبان نمی تواننــــد برای تحویل مدارک یا نام نویســــی 

جدید وارد این فدراسیون شوند.
با این حال ســــه نامزد ریاست یعنی علی کریمی، مصطفی 
آجرلــــو و کیومــــرث هاشــــمی به طــــور همزمــــان در داخل 
ســــاختمان این فدراســــیون بودنــــد و پروســــه مربوط به 

نام نویسی و تحویل مدارک را پشت سر گذراندند.
از امــــروز کمیته بــــدوی انتخابــــات حداکثــــر 7 روز پس از 
پایان مهلــــت ثبت نام )تــــا پایــــان روز 99/10/27(، باید به 
نامزدهایــــی که موفق به ارائه مدارک مورد نیاز نشــــده اند، 
به صورت مکتوب اطالع رســــانی کنــــد و3 روز اداری دیگر 
برای تکمیل نقص مدارک )تــــا پایان وقت اداری 99/11/1( 
بــــه آن ها فرصت دهد. در صورت تکمیل نشــــدن مدارک 
در این مهلت نامزدی ایشان کان لم یکن تلقی می شود.

در حال حاضر مهم ترین بحث درباره نام نویسی و تحویل 
مدارک از ســــوی مهدی مهدوی کیا اســــت کــــه به همین 
منظور علی کریمی از صبح دیروز در ساختمان فدراسیون 

حاضر شد.
اســــامی برخی از افراد نامداری که تاکنــــون ثبت نام قطعی 

کرده اند به این شرح است:

ریاست �
شهاب الدین عزیزی خادم - حیدر بهاروند - علی کریمی - 

کیومرث هاشمی - مصطفی آجرلو - ستار عبدی پور

نایب رئیس اول �
منصور قنبرزاده - شــــهاب الدین عزیزی خــــادم - مهدی 

مهدوی کیا - علیرضا رحیمی، حسن نصر اصفهانی

نایب رئیس دوم �
حیــــدر بهارونــــد - منصــــور قنبــــرزاده - ســــعید دقیقی - 

غالمرضا بهروان

نایب رئیس سوم )بانوان( �
- پریا  (- فاطمــــه علیپور شــــهره موســــوی )از طرف دو نفر

شهریاری

نماینده هیأت ها �
طهمــــورث حیــــدری )چهارمحــــال و بختیــــاری(، حســــین 
(، فریدون  باجیوند )قزوین(، امیرحسین محتشم )بوشهر

اصفهانیان )زنجان(، علی طاهری )اصفهان(، عباس صوفی 
)همدان(، جواد ششگالنی )آذربایجان شرقی(

نماینده باشگاه ها �
 ،) )گل گهر جواهری  محمد  )سپاهان(،   ساکت  محمدرضا 
اکبر محمــــدی )پیکان(، بهرام رضاییــــان )پارس جنوبی(، 
فرهــــاد حمیداوی )شــــهرخودرو(، ســــعید نجاریــــان )تیم 
فوتســــال شــــهروند ســــاری(، احمد مددی )اســــتقالل(، 

مهرداد سراجی )سایپا(، جواد محمدی )ذوب آهن(

کارشناس �
مســــعود مرادی، داود رفعتی، علیرضــــا رحیمی،  حمیدرضا 
، میرشــــاد ماجدی، احمدرضا براتی،  مهرعلی، صادق دوردگر
، محســــن ترکی، علیرضا کهوری، سعید  حســــن کامرانی فر
نحوی، هوشــــنگ نصیــــرزاده، توحید ســــیف برقــــی، امین 
نوروزی، حســــین شــــمس، دکتر علیرضا شهاب، غالمرضا 
جباری، علی علیــــزاده، منصور قنبــــرزاده، هدایت ممبینی، 
شهامت عباسی، رضا درویش، نیما نکیسا و غالمحسین 
، مهرداد هاشمی، رسول فروغی،  زمان آبادی، حســــین زرگر
، بیت  سعید فتاحی، خداد افشــــاریان، بهنام ابوالقاسم پور

اهلل رضایی.

افتتاح اولین خانه تیراندازی بسیج در استان همدان
هگمتانه، گروه ورزش: به همت تربیت بدنی ســــپاه ناحیه همدان اولین خانه تیراندازی بســــیج در 

استان همدان افتتاح شد.
مســــؤول تربیت بدنی ســــپاه ناحیه همدان در گفتگویی اظهــــار کرد: در راســــتای فراگیری تمامی 
بســــیجیان و همینطور اســــتعدادیابی در رشــــته تیراندازی اولیــــن خانه تیراندازی در کوی شــــهید 

بهشتی افتتاح شد.
سیدجواد جعفری گفت: هربســــیجی که عضویت در پایگاه بسیج را دارد میبایست تیراندازی را فرا 

گرفته و بتواند از آن به خوبی در مأموریت استفاده کند.
وی افزود: به همین منظور و همچنین ایجاد انگیزه و نشــــاط در بین بســــیجیان ما در هفته ای که 
گذشــــت به عنوان مرحله اول آموزش های تیراندازی برای 250 نفر از بسیجیان در دو گروه کالس 

تیرانداری برگزار کردیم.
جعفــــری ادامه داد: تربیت بدنی ســــپاه ناحیه همــــدان در نظر دارد در هفته هــــای آتی، آموزش های 
تیراندازی را به صورت تئوری در 2 مرحله دیگر برای بانوان و 5 مرحله ویژه برادران برگزار نماید و بعد 

از کالس تئوری نیز کالس های عملی را اجرا نماید.
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هگمتانه، گروه اندیشــــه: محبین اهل بیــــت )ع( در ایام 
فاطمیــــه، اجتماعاتــــی را برای ســــوگواری و عرض ادب به 
ســــاحت حضرت صدیقه طاهره )س( تشکیل می دهند 
و معمــــوال در ایــــن مجالس به ذکــــر مناقــــب و فضائل 
حضرت زهرا )س( می پردازند و روح و فکر و جسم شــــان 
 
ً
را با یــــادآوری این معانــــی نورانی، منّور می کنند. اساســــا
علت حیات و بقاء و رشــــد جامعه شــــیعه در طول تاریخ 
علی رغم همه دشــــمنی ها، همین مجالس و ذکر همین 
مناقــــب و فضائل و ســــوگواری ها بوده اســــت. اما امت 
دینــــی و جامعه شــــیعه طــــی دهه هــــای اخیــــر در مقابل 
چالش هــــای جدیدی قرار گرفتــــه که عبــــور از آنها، صرفا 
با اکتفا بــــه ذکر ایــــن مناقب و فضائل ممکن نیســــت. 
گرچه همه نورانیت و رشــــد و هدایتــــی که در امت محمد 
ل محمــــد )ص( بــــه چشــــم می خــــورد از برکت همین  و آ
مجالس و ذکر مناقب و فضائل است، اما جامعه شیعه 
در برابــــر امتحانات جدیدی قرار گرفتــــه و لذا ذکر مناقب 
و فضائــــل باید بــــه نحوی انجــــام بگیرد که راهــــکار عبور 
از این چالش هــــا و امتحانات جدید و بی ســــابقه را به ما 
نشان دهد. به تعبیر مقام معظم رهبری )س( در مقابل 
فرمودند:  ایشــــان  گرفته ایم.  قرار  جدیدی  دشــــمنی  یک 
»امــــروز در مقابل جاهلیــــت مدرن قــــرار گرفته ایم و این 
جاهلیت همچون جاهلیت اولی در صدر اسالم نیست 
بلکه صدها برابر خطرناک تر از آن اســــت«. لذا ما نباید به 
ظرفیت های  گذشــــته اکتفاء کنیم. گرچــــه آن ظرفیت ها 
در زمــــان خود محتــــرم بــــوده و راه عبور مــــا از امتحانات 
گذشته بوده، اما وقتی جاهلیت اولی به جاهلیت مدرن 
گذشــــته اکتفا  تبدیل می شــــود ما نباید به ظرفیت های 
کنیم. البته چون ایام فاطمیه منســــوب به ســــیده نساء 
العالمین )س( من األولین و األخرین اســــت، این بحث 
بر امتحانات جامعه زنان مســــلمان در عصر حاضر تمرکز 
دارد و لــــذا عنوان بحــــث »منزلت زن در نظام اســــالمی، 
عفــــت و عطوفــــت انفعالی یا عفــــت و عطوفت انقالبی« 
اســــت. به نظر می رســــد زنان مســــلمان، مظهــــر عفت و 
عطوفــــت الهی هســــتند، برخالف زنــــان کافــــر و منافق 
کــــه مظهر عطوفت مادی هســــتند. اما ایــــن عطوفت آیا 
باید عطوفت انفعالی باشــــد یا عطوفت انقالبی باشــــد؟ 
کدام یــــک از این هــــا می توانــــد مــــا را از امتحاناتــــی که در 
مقابلش قرار گرفتیم عبــــور بدهد؟ چه توصیف و تبیین 
و تشــــریحی از ســــیره حضرت صدیقه طاهره )س( باعث 
می شــــود که زنــــان ما گرفتــــار عطوفت انفعالی شــــوند و 
چه توصیفی اســــت که ما را به ســــمت عطوفت انقالبی 

می شود؟ رهنمون 

آن چیزی که به صورت متداول در منابر و گفت و گوهای 
دینی در این ایام مطرح شــــده و می شــــود این اســــت که 
زنان مســــلمان باید از حضرت زهرا )س( الگوگیری کنند 
بدین صورت که باید به واجبات و محرمات خود از جمله 
نمــــاز و روزه و خمس و حج و حجــــاب و عفاف و ازدواج و 
همســــرداری و تربیت فرزند و... عمل کننــــد. الگویی که 
از ایشان گرفته ایم این اســــت که ایشان عبادات بسیار 
سنگینی داشتند و در همسرداری و تربیت فرزند نیز آن 
فضائل و مقامات عالی از این مخدره ذکر شــــده اســــت. 
اینها نشان دهنده این اســــت که زنان مسلمان باید به 
این احکامی که در رســــاله های عملیه آمده اســــت عمل 
کننــــد و در کنــــارش به همســــرداری و تربیــــت نیز توجه 
کنند. خب، اینها احکام نورانی اســــالم اســــت، اینها ابزار 
رشد همه مکلفین و بندگان خداست و عمل به همین 
احکام بوده اســــت که جامعه زنان مســــلمان را در طول 
تاریخ از وســــاوس ابلیس و توطئه هــــای کفار و اهل دنیا 
حفظ کرده اســــت. اما اینکه همین مطلب را در شــــرائط 
کنونــــی دوباره تکــــرار کنیم و به آن اکتفــــاء کنیم، صحیح 

است؟
بــــرای تقریب بــــه ذهن می توان بــــه بیانات مقــــام معظم 
راهبردی  اندیشــــه های  نشســــت  در  اهلل  حفظــــه  رهبری 
پیرامــــون زن و خانــــواده ــــــ که می تــــوان آن را بــــه عنوان 
جمع بنــــدی تمــــام بیانات دیگــــر ایشــــان در موضوع زن 
به حســــاب آورد ــ اشــــاره کرد که فرمودنــــد: »زنان هم در 
انقــــالب و هم در جنــــگ تحمیلی نقش بــــزرگ و عمیقی 
داشتند که اگر نبود حتما ما شکست خورده بودیم و ما 
نیاز داریم بــــه همین حضور زنانه در مجموعه حضورملی! 
این یک ثروت بزرگی اســــت و اساســــا هــــدف اول مان از 
برگــــزاری چنین نشســــتی، همین مطلب اســــت.« یعنی 
در ایــــن رویکرد، یــــک نقش اجتماعی بــــرای زنان تعریف 
 اشــــکال کنند که آیا 

ً
می شــــود. ممکن اســــت برخی فورا

منظور شما این است که زنان باید در مشاغل اجتماعی 
مشغول به کار شوند؟! عرض می کنیم شغل و اشتغال 
بــــه معنای امــــروزی که در جامعــــه وجــــود دارد دقیقا آن 
چیزی است که به نقش آفرینی انقالبی زنان در مجموعه 
حضور ملی ضربه می زند کــــه در جای خود به آن خواهیم 
پرداخت. ایشــــان در ادامه تصریح می کننــــد: وقتی زنان 
 با 

ً
وارد تظاهرات ســــال 56 و 57 شــــدند عده ای شــــدیدا

حضرت امام )ره( مقابله می کردند کــــه معنا ندارد زنان را 
از خانه ها بــــه خیابان ها بیاورید! اینها شــــبهه های جدی 
بــــود و آن چیزی که قلب مــــا را آرامش مــــی داد موضعی 
کید می کرد که  بود که حضــــرت امام )ره( اتخاذ می کرد و تأ

زنان مســــلمان باید در تظاهرات حضور داشــــته باشند. 
این موضــــع حضرت امام)ره( در آن شــــور و نشــــاط اول 
انقــــالب، خیلی هــــا را قانع می کــــرد اما بــــا فروکش کردن 
هیجان هــــا و در فضــــای تثبیت، دوباره همان شــــبهات 
و ســــواالت مطرح می شــــود که: »مگر مســــجد زن، خانه 
او نیســــت؟! و شــــما چرا می خواهید زنان را از منزل خود 
خارج کنید؟!«. همان توصیه ای که در ســــده های گذشته 
به زنان مسلمان شده مبنی بر اینکه وظائف فردی خود 
را به همراه همســــرداری و خانــــه داری و فرزندداری انجام 
بدهید، همان فضا این شــــبهات و ســــواالت جدید را در 
برابــــر فعالیت هــــای اجتماعــــی زنان در انقالب اســــالمی 
مطــــرح می کنــــد. بایــــد تکلیف این ســــوالها و شــــبهات 
روشن شــــود و محل این کار نیز مساجد و حسینیه ها و 
تکایاست که محل اجتماع مؤمنین و محبین اهل بیت 
)ع( برای عزاداری و کســــب معرفت از علم اهل بیت )ع( 
اســــت. در اینجا باید سرنوشــــت امور جمعــــی مؤمنین 
معین شــــود و شــــخصیت حضرت زهرا)س( و مناقب و 
فضائل ایشــــان را مبنای این کار قرار گیرد و توضیح داده 
شــــود که حضرت زهرا )س( چه سیر و ســــلوکی داشتند 
تا آن برداشــــت های غیردقیق و ســــطحی از سیره ایشان 
کم کم ترمیم شود و معلوم شود که چطور همان رفتاری 
که حضرت زهرا)س( داشتند امروز می تواند الهام بخش 
جامعه زنان مســــلمان بــــرای حضور در جامعه اســــالمی 

باشد.
تا اینجا اشــــاره ای به ضرورت بحث شــــد اما بــــرای اینکه 
فتــــح بابی شــــود و در مباحث آینــــده تفصیال بــــه تبیین 
موضوع فوق بپردازیم، اشاره ای می کنم به بیان معروفی 

که حضرت زهــــرا )س( در دیدار با زنان مدینه داشــــتند. 
این روایــــت، تتمه ای دارد کــــه معموال مــــورد توجه واقع 
نشــــده اســــت. وقتی زنان مدینه خدمت صدیقه طاهره 
)س( رســــیدند تا از ایشــــان عیادت کنند، عرض کردند: 
هلِل؟« حضرت 

َ
ِتِک َیا ِاْبَنَة َرُســــوِل ا

َّ
ْصَبْحِت ِمْن ِعل

َ
»َکْیــــَف أ

آنها موضع گیری شــــدیدی کردند و فرمودند:  در پاســــخ 
هلِل َعاِئَفــــًة ِلُدْنَیاُکّنَ َقاِلَیــــًة ِلرَِجاِلُکّنَ 

َ
ْصَبْحُت َو ا

َ
ــــْت أ

َ
»َقال

ْن َســــَبْرُتُهْم 
َ
ُتُهْم َبْعَد أ

ْ
ْن َعَجْمُتُهْم َو َشــــَنأ

َ
َفْظُتُهــــْم َبْعَد أ

َ
ل

َفاِة َو  لّصَ
َ
ِجّدِ َو َقــــْرِع ا

ْ
ل

َ
ِعِب َبْعَد ا

َّ
لل

َ
َحــــّدِ َو ا

ْ
ل

َ
وِل ا

ُ
 ِلُفل

ً
َفُقْبحــــا

ْهَواِء« احوالم این گونه 
َ ْ
أل

َ
ِل ا

َ
َراِء َو َزل

ْ
ل

َ
َقَناِة َو َخَطِل ا

ْ
ل

َ
َصْدِع ا

است: »از دنیای پست شــــما دوری می گزینم و از مردان 
شــــما خشمگین هستم، بعد از آنکه آنها را امتحان کردم 
آزمــــودم آنها را  به کنــــاری انداختم، بعــــد از اینکــــه آنها را 
خســــته کردم، وای و اّف و قبح براین شمشیر ُکند اینها و 
لهو و لعبی که بعد از آن جدیت به آن دچار شــــدند؛ اینها 
آراءشان دچار  همانند نیزه شکسته ای هســــتند و افکار 
انحراف شــــده اســــت«. ســــپس این آیه قرآن را بر مردان 
ْنُفُســــُهْم 

َ
ُهْم أ

َ
َمْت ل مدینه تطبیــــق دادند: »َو ِبْئَس ٰما َقّدَ

َعــــٰذاِب ُهــــْم ٰخاِلــــُدوَن« 
ْ

ل
َ
ْیِهــــْم َو ِفــــی ا

َ
هلل َعل

َ
ْن َســــِخَط ا

َ
أ

)مائده/80(.
البته بیان حضــــرت ادامه دارد اما بخــــش آخر روایت که 
شــــاید خیلی مورد توجه واقع نشده، مدنظر است. یعنی 
بعــــد از این موضع گیری شــــدید حضــــرت صدیقه طاهره 
)س( نســــبت به مردان مدینه در مقابــــل زنان آنها راوی 
َها 

َ
َســــاُء َقْول َعاَدِت الّنِ

َ
َة َفأ

َ
 ُســــَوْیُد ْبــــُن َغَفل

َ
می گوید: »َقال

ُمَهاِجرِیَن  َو 
ْ

ْیَها َقــــْوٌم ِمْن  ُوُجــــوِه  ال
َ

ی رَِجاِلِهــــّنَ َفَجاَء ِإل
َ

َعل
ُبو 

َ
ــــْو َکاَن أ

َ
َســــاِء ل َدَة الّنِ وا َیا َســــّیِ

ُ
ْنَصــــارِ ُمْعَتِذرِیَن َو َقال

َ ْ
األ

َعْهَد َو 
ْ

ْن ُنْبــــرَِم ال
َ
ْمَر ِمْن َقْبــــِل أ

َ ْ
َنا َهــــَذا األ

َ
َحَســــِن َذَکَر ل

ْ
ال

ی  ْیُکْم َعّنِ
َ

ِإل ْت 
َ

ی َغْیــــرِِه َفَقال
َ

َنا َعْنُه ِإل
ْ

َما َعَدل
َ

َعْقَد ل
ْ

َم ال ُنَحّکِ
ْمــــَر َبْعــــَد َتْقِصیرُِکْم.«  زنان 

َ
أ  

َ
 ُعْذَر َبْعــــَد َتْعِذیرُِکــــْم َو ال

َ
َفال

مدینــــه به خانه رفتنــــد و فرمایش حضــــرت )س( را برای 
مردان شــــان گزارش کردند. در نتیجــــه، گروهی از بزرگان 
و چهره هــــای مهاجریــــن و انصــــار )که خــــواص و بزرگان 
و سیاســــتمداران جامعه مدینه محســــوب می شــــدند( 
خدمت حضــــرت صدیقه طاهره )س( آمدند و درحالی که 
عــــذر می آوردند، گفتند: اگر ابالحســــن )ع( این مطالب را 
برای ما یادآوری می کرد، ما این خطا را مرتکب نمی شدیم 
آنها را توبیخ کردند: ما حجت  و حضرت )س( هم مجددا 
را بر شــــما تمام کردیم و بعد از آن اتمام حجت ها، چنین 
حرف هایــــی عــــذر و بهانه اســــت. مالحظــــه می کنید که 
حضــــرت صدیقــــه طاهره )س( بــــا عواطف زنــــان جامعه 
اســــالمی چه کردند! بــــا تحریک عواطف زنــــان، خانه های 
بزرگان و خــــواص مدینه را لــــرزه درآوردنــــد! یعنی همان 
جامعه ای که به حضرت صدیقــــه طاهره )س( می گفتند: 
»یا شــــب گریه کن یا روز که از دســــت تو خسته شدیم!« 
همان جامعــــه مجبور شــــد در موضع انفعــــال، خدمت 
ایشــــان بیاید و در مقام پاســــخ گویی نســــبت به ایشان 
قــــرار بگیرد. حضرت صدیقه طاهــــره )س( رهبری جامعه 
زنان مدینه را در دست داشــــتند. اگر چنین منزلتی برای 
ایشــــان نبود، صرفا با یک صحبت که چنیــــن اتفاقی رخ 
نمی داد. اگر کســــی در منزل خود، صرفــــا متمرکز در خانه 
داری و فرزندداری و آشــــپزی باشد، می تواند با یک سخن 

یا خطابه ای شهر را برهم بریزد؟!
ادامه دارد...

اندیشه

منزلت زن در نظام اسالمی

عفت و عطوفت انقالبی
نه انفعالی

 حجت االسالم محمدصادق حیدری

دررفتگی کابل نگهدارنده 
پل سردار همدانی

4 کارگر مصدوم شدند

هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان گفت: 
تقاطع غیرهمسطح ســــردار همدانی به عنوان یکی 
از پروژه هــــای بزرگ عمران شــــهری همــــدان درحال 
احداث است که بروز مشکل در زمان کشش کابل 
نگهدارنده پل منجر به بــــروز حادثه و مجروحیت 4 

نفر از افراد مشغول به کار در پروژه شده است.
به گزارش هگمتانه، عباس صوفی اظهار کرد: کابل 
نگهــــداره پل در جریان اجرای کار و هنگام کشــــش 
دچار »در رفتگی« شــــده که همیــــن امر منجر به بروز 
حادثــــه و مجروحیت ایــــن 4 کارگر شــــاغل در پروژه 

شده است.
گفتــــه وی، پــــروژه تقاطع غیرهمســــطح شــــهید  به 
همدانــــی از جملــــه پروژه هــــای مهم و بــــزرگ عمران 
شــــهری همدان اســــت کــــه تکمیل و بهــــره برداری 
کامــــل آن از نقش مهمی در کاهش و روان ســــازی 
بار ترافیکی مبادی ورودی شهر و همچنین کاهش 

حوادث رانندگی دارد.
مدیــــرکل مدیریت بحران اســــتانداری همــــدان نیز 
گفت: ایجاد مشــــکل برای کابل نگهدارنده عرشــــه 
پل شــــهید همدانی )میدان سپاه( شهر همدان در 
، منجر به مصدومیت 4 نفر از کارگران  حین انجام کار

شاغل در این پروژه شد.
به نقــــل از ایرنا، علیمردان طالبی افــــزود: این حادثه 
حوالــــی ظهــــر دیــــروز روی داد کــــه در رفتــــن کابــــل 
نگهدارنــــده تقاطع غیر همســــطح ســــردار شــــهید 
همدانی در زمان کشــــش منجر به بــــروز این حادثه 

شده است.

برای اولین بار در تاریخ شهرداری
شهرداری همدان دارای نماد 

اعتماد الکترونیک شد
هگمتانه، گروه اندیشه: سرپرست سازمان فناوری 
اطالعــــات و ارتباطات شــــهرداری همــــدان خبر داد: 
برای اولین بار در تاریخ شهرداری، شهرداری همدان 

دارای نماد اعتماد الکترونیک شد.
به گــــزارش هگمتانه، ســــیامک ســــلیمی بیان کرد: 
نماد اعتمــــاد الکترونیکی مشــــخصه ای بــــه منظور 
اعتمادســــازی کاربران در هنگام مراجعه به وبگاه ها 

و کسب و کارهای اینترنتی است.
وی تصریح کرد: مرکز توســــعه تجــــارت الکترونیکی 
وظیفه اعطای نماد اعتمــــاد الکترونیکی را بر عهده 
دارد کــــه اعطــــای ایــــن نماد بعــــد از دریافــــت کامل 
مشــــخصات و مــــدارک الزم و تأیید شــــرایط، صورت 

می پذیرد.
وی با اشــــاره به تالش های انجام شــــده در سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری در این زمینه 
بیان کرد: شــــهرداری همدان برای اولین بار در تاریخ 
با طی روند و ایجاد زیرســــاخت ها دارای نماد اعتماد 

الکترونیک شد.
حــــوزه  در  کار  و  کســــب  تأییــــد  کــــرد:  تأکیــــد  وی 
الکترونیک توسط یک مؤسســــه ثالث تأثیر زیادی 
در جلــــب اعتماد مراجعه کنندگان خواهد داشــــت 
و مراجعــــه کننــــده از در امان مانــــدن اطالعات خود 

ایمنی بیشتری احساس می کند.

300 واحد خون از همدان 
به گیالن رفت

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس مرکــــز انتقال 
خون اســــتان همدان از ارســــال 300 واحــــد خون از 
همدان به گیالن خبر داد و گفت: همدان مشکلی 

در ذخایر فرآورده های خونی ندارد.
به گزارش هگمتانه، افشــــین محمدی با بیان اینکه 
خوشبختانه مشــــکلی در اهدای خون نداریم اظهار 
کــــرد: با توجه بــــه همراهی مــــردم همــــدان در زمینه 
اهــــدای خــــون وضعیت همــــدان در ذخیــــره خونی 

مناسب است.
وی با بیــــان اینکه طی دو ســــه هفته اخیــــر افزایش 
خون گیری بیــــش از اندازه بود تصریــــح کرد: ذخایر 
خونــــی همدان خوب بــــود و چون تمایل به فاســــد 
شدن خون ها نداشــــتیم آنها را به استان های دیگر 

ارسال کردیم.
رئیس مرکــــز انتقال خون اســــتان همــــدان با بیان 
اینکه طی هفته گذشــــته 300 واحــــد خون به گیالن 
ارســــال شــــد تا زمان اســــتفاده آنها نگذرد گفت: در 
مرکــــز انتقال خــــون تمام مــــوارد بهداشــــتی رعایت 
می شود بنابراین اهداکنندگان نگرانی بابت کووید 
19 نداشته باشــــند زیرا کرونا امکان سرایت از طریق 

خون ندارد.
وی یادآور شــــد: مردم اهدای خــــون را در برنامه خود 
داشــــته و اطمینان داشــــته باشــــند مراکــــز دریافت 
خون از سالم ترین مراکز است چراکه افرادی مراجعه 

می کنند که خود را سالم می دانند.

خبــر

  بازدید مهدی آزاد ریئس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان 
از ماشین آالت و تجهیزات جهت بررسی و رفع نواقص احتمالی

ادامه عملیات اجرایی احداث بلوار 35متری قدر کوی واقع در کوی وحدت خضر 

لکه گیری آسفالت بلوار مطهری با بهره گیری از دستگاه فالسک

 ⭕بازدید رئیس و اعضای کمیسیون گردشگری شورای اسالمی شهر و مدیر منطقه یک شهرداری 
از روند عملیات اجرایی پروژه پارک فرا منطقه ای والیت

ادامه مرمت و بازسازی جداول کندرو بلوار ارتش ⭕  عملیات اصالح هندسی واقع در میدان نجوم 

گوشه ای از اقدامات شهرداری همدان در هفته گذشته



 نظــر به اینکــه مطابق رأی بدوی شــماره 4/333 مــورخ ۱399/۰8/۱۱ کمیســیون ماده ۱۰۰ 
آقــای رضا طهوری مالک پالک ثبتــی ۱/2۰۱4/238۰ محکوم به تخریب اعیانی و مســتحدثات 
موجود در ملک مذکور احداثی مشــارکتی توســط مالک و مرحوم قاسم مردانیان واقع در شهرک 
فرهنگیان، خیابان سعدی، کوچه سنبل، پالک  ۱۶ می باشد، لذا بدینوسیله به کلیه اشخاص ذینفع 
در ملک مذکور ابالغ می گردد که از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت ۱۰ روز مهلت دارند تا نســبت 
به حضور در دبیرخانه کمیســیون ماده ۱۰۰ منطقه 4 شــهرداری همدان حاضر و اعتراض خود را 
تسلیم نمایند. در غیر اینصورت شهرداری منطقه چهار همدان رأساً نسبت به اجرای حکم تخریب 

دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه چهار همداناقدام خواهد کرد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ گهی ابالغ رأی  آ
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حدیث

حتی به َدِر منزل دختر مورد نظرش
نگاه هم نمی کرد

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: مــــردان و زنان مؤمن 
که بســــیار به یاد خدا هستند پاکدامنند و خداوند برای همه آنان مغفرت و 

پاداش عظیمی فراهم ساخته است.
امــــام جعفر صــــادق علیه الســــالم فرموده اند: پیــــروان حقیقی مــــا در برابر 
شکم پرستی و بی بندوباری جنســــی ایستادگی کرده و برای عفت خویش 

تالش می کنند.
حکایت: 

در موقعیتی خاص حاج آقا آخوند )مال عباس تربتی( به فرزندش حســــین 
علی راشــــد گفت، پیــــش از این کــــه با مــــادرت ازدواج کنم نــــام دختری در 
کاریزک که منزلشــــان محل عبورم بود را برای ازدواج با من برده بودند چون 
به دالئلی ازدواجم با او سر نگرفت هر گاه از درِ منزل آن دختر عبور می کردم 

به درِ خانه هم نگاه نمی کردم.
رستگار است آن که باشد این چنین

دین بهر  نماید  خالص  خود  قلب 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

شعارهای جهانی، فطری، درخشان 
و همیشه  زنده  انقالب اسالمی

عمر  طــــول  می توان  همه چیــــز  بــــرای  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
ّمــــا شــــعارهای جهانــــی این  ا یــــخ مصــــرف فــــرض کرد،  مفیــــد و تار
بی مصرف  هرگز  آنهــــا  اســــت؛  مســــتثنا  عده  قا این  از  دینی  انقالب 
آن  با  عصرها  همــــه   در  بشــــر  فطرت  یرا  ز شــــد،  نخواهند  بی فایده  و 

است. سرشته 
عقالنّیت،  عــــّزت،  اســــتقالل،  عدالت،  معنوّیــــت،  اخــــالق،  آزادی،   
بــــرادری، هیچ یک به یک نســــل و یک جامعه مربوط نیســــت تا در 

کند. دوره ای بدرخشــــد و در دوره ای دیگر افول 
چشــــم اندازهای  این  از  که  کــــرد  تصّور  را  مردمــــی  نمی توان  هرگــــز   
وی گردانی  ر از  آمده،  پیش  دل زدگی  هرگاه  شــــوند.  دل زده  مبارک 
ی به  زش های دینی بوده اســــت و نه از پایبند مســــؤوالن از این ار

آنها. تحّقق  برای  کوشــــش  و  آنها 
فرازی از بیانیه »گام دوم انقالب« 1397/11/22

 مسیر

سروده شاعران در »فخر ایران«
شد منتشر   

فرزند  تقدیر 
شاعران از  شهیدفخری زاده 

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: »فخــــر ایران«، مجموعه 
اشعار شــــاعران در مدح و رثای دانشمند برجسته 
، شــــهید دکتر  هســــته ای و صنعت دفاعی کشــــور
محمدمهدی  گــــردآوری  بــــا  فخــــری زاده  محســــن 

شد. نشر   بازار  روانه  عبداللهی 
کتاب و اطالع خانواده شهید  از انتشــــار این  پس 
پاس  به  را  یادداشتی  شهید  این  فرزند  فخری زاده، 
قدردانــــی بــــرای گردآورنــــده کتاب ارســــال کرد که 

متن آن برای نخســــتین بار منتشر می شود:
پیام قدردانی حامد فخرى زاده، فرزند شــــهید دکتر 
محســــن فخــــرى زاده بابت انتشــــار کتــــاب »فخر 

ایشان: چهلم  مناسبت  به  ایران« 
الصدیقین و  الشهداء  رب  بسم 

بــــرادر عزیــــز جنــــاب محمــــد مهــــدی  دوســــت و 
للهی ا عبد

ان شاءاهلل باشد  بخیر  شما  عاقبت 
پدر همیشــــه از قــــول امام )ره( می گفت: »لســــان 

انبیاست« لسان  شعرا 
آن شــــهید بزرگوار  با توجه بــــه عالقه و نــــگاه ویژه 
بــــه شــــعر و ادبیــــات فارســــی بــــه عنــــوان بخش 
جدانشــــدنی از فرهنــــگ ایرانی اســــالمی و عرفان 
الهی، قطعا همت شــــما در گردآوری اشعار و تهیه  
، نه تنها مقبول شــــهید و خداوند تبارک  اثری فاخر
و تعالی قرار خواهد گرفت بلکه در راســــتای تبین 
آن شــــهید بزرگوار  و جــــاری ســــازی اندیشــــه  های 
بســــیار مفید فایده واقع خواهد شد و در راستای 
آقا مبنی بر ادامه  راه فکری شهید و  تدبیر حضرت 

است. مؤثر  و  بزرگ  گامی  شهید  مکتب 
ان شــــاءاهلل به حــــق خون پــــاک شــــهدا پرچم این 
انقالب هرچه ســــریع تر به دست صاحب اصلی آن 
حضرت ولی عصر )عج( برســــد و همه ما جزو یاران 

باشیم«. حضرت  آن 
کتــــاب »فخــــر ایــــران« شــــامل مجموعــــه اشــــعار 
فخــــری زاده،  محســــن  شــــهید  دربــــاره  شــــاعران 
دانشــــمند برجســــته هســــته اى و صنعت دفاعی 

است. ایران 
کتــــاب در قالب هــــای غــــزل، مثنوی،  اشــــعار این 
چارپــــاره، رباعی و...، دربردارنده اشــــعار بســــیارى از 
شاعران نام آشناى کشور از جمله سعید بیابانکی، 
، علی محمد  ، محمدمهدی ســــیار میالد عرفان پور
مودب، ســــعید حدادیان، رضا اســــماعیلی، احد ده 
اکرامی  محمود  خراســــانی،  محدثی  مصطفی  بزرگی، 

، ولی اهلل زنجانی و.... است. فر
ســــروده اى از محمدمهدى عبداللهی که در کتاب 
آمده و ســــیدرضا نریمانی مداح انقالبی در مراسم 

کرد. قرائت  دفاع  وزارت  در  شهید  بزرگداشت 
بازارها سر  آمد  غبار  در  ایستاده 

سردارها قصه  با  شد  تفسیر  عاشقی 
بود افتاده  سرش  بر  شهادت  شیرین  شور 

تا حدیث ُحســــِن محسن شد عیان بر دارها
مالکــــی دیگر زمین افتاد و باال رفت و ماند

عّمارها لشگر  دوش  به  عزت  پرچم 
گرفت باید  را  زاده  فخرى  خون  انتقام 

کفتارها همه  از  صهیون،  ل  آ از  درنگ  بی 
شود می  تالفی  موشک  با  رگبار  پاسخ 

آوارها از  ی 
ّ

این تالویو است فردا تل
ملت ما هم حســــینی باشد و هم زینبی

پیکارها شب  در  قاسم  حاج  را  این  گفته 
با والیت بودن و یار ولی ماندن خوش است

عاقبت ختِم به خیر اســــت اینچنین ایثارها
شاهدند و  اند  زنده  خدایی  شهیدان  تا 

بارها و  بارها  را  الله ها  آ رجعت 
ز راه آدینه موعود و می آید  می رسد 

تّمارها میثم  از  لشکرى  با  منتقم 

شاعرانه

مانــــد نامــــت  بــــه  زنــــد  علــــم  روز  چــــون 
چون یک شــــبه شــــد مــــاه به جامــــت ماند
مانــــد گامــــت  تیــــز  عــــزم  بــــه  تقدیــــر 
مانــــد عامــــت  دادن  عطــــا  بــــه  روزی 
رودکی

 

له و سلم: آ پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 

بهترین اعمال در پیشگاه الهی، ایجاد خوشحالی در دل 
مؤمن است که موجب رفع گرسنگی یا زدودن غم و اندوه 

از چهره او می شود.
، ج 74، ص 31۲ بحاراألنوار

مسابقه کتابخوانی با محوریت حضرت زهرا)س(
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: همزمــــان با ایام 
اهلل  ســــالم  زهرا  فاطمــــه  حضرت  شــــهادت 
، )ناشــــرتخصصی  علیهــــا، مرکز نشــــر هاجر
زن و خانــــواده( اقــــدام به برگزاری مســــابقه 
کتابخوانی با محوریت شخصیت نورانی این 

بانوی مکرمه اسالم کرده است.
حجت االســــالم علیرضا حقانی، مدیر روابط 
گفت وگویی  در  هاجــــر  نشــــر  مرکز  عمومی 
اظهار کرد: همزمان با ایام شــــهادت حضرت 
فاطمــــه زهــــرا ســــالم اهلل علیها، مرکز نشــــر 
، )ناشــــرتخصصی زن و خانواده( اقدام  هاجر
به برگزاری مســــابقه کتابخوانــــی با محوریت 
شــــخصیت نورانی این بانوی مکرمه اسالم 
کرده اســــت.این مســــابقه با هدف ترویج و 
تبلیــــغ فرهنگ فاطمی و معرفــــی این بانوی 
اثرگذار تاریخ اسالم با محوریت کتاب »سیما 
و سلوک قرآنی حضرت فاطمه زهراسالم اهلل 
علیها« برگزار می شود کتاب نوشته افسانه 
باقری و از مجموعه کتب ســــرمه ســــعادت 

مرکز نشر هاجر است.
وی بــــا بیان اینکه کتاب »ســــیما و ســــلوک 
قرآن حضــــرت فاطمه ســــالم اهلل علیها« در 
بستر فضای مجازی به صورت رایگان قابل 
دریافت است، افزود: زمان مسابقه از دهم 

الــــی 28 دی مــــاه و زمان آزمــــون 30 دی ماه 
اســــت که عالقه مندان می توانند با مراجعه 
به پایــــگاه اطــــالع رســــانی مرکز نشــــر هاجر 
ضمن دریافت نســــخه دیجیتالــــی و رایگان 
کتاب آمادگی الزم را برای حضور در مسابقه 

پیدا کنند.
حقانــــی ادامه داد: این کتاب در ســــه فصل 
آموزه های  »فاطمــــه در کالم وحی«، »تجلــــی 
قرآنی در گفتار واحادیــــث فاطمی« و »تجلی 
آموزه های قرآنی بر اندیشــــه و رفتار فاطمی« 
بــــه بیــــان دههــــا عنــــوان خواندنی  اقــــدام 
پیرامون شــــخصیت سراســــر نــــور حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها داشــــته است و عالقه 
منــــدان می توانند با مطالعــــه این اثر ضمن 

گاهی هــــای خــــود در تاریخ  ارتقــــای ســــطح آ
15بهمــــن ماه مصــــادف با ســــالروز والدت 
حضرت جزو برندگان مسابقه قرار گرفته و از 

جوایز ارزنده آن بهره مند شوند.
الزم به ذکر اســــت، عالقه منــــدان به منظور 
تهیه نســــخه چاپی کتاب می توانند با مراجه 
به فروشگاه مرکزی مرکز نشر هاجر واقع در 
قم، خیابــــان معلم، مجتمع ناشــــران، طبقه 
اول واحد 114 بــــا 40درصد تخفیف ویژه این 
کتاب را خریــــداری کنند. همچنین در روش 
ارســــال پاســــخ از طریق پیامک، عدد جواب 
مورد نظر را پشــــت ســــرهم و به صورت یک 
عــــدد 5 رقمــــی )ماننــــد 12321( به شــــماره 

100031015 پیامک کنید.

وصیت شهید مقصود احمدى

امیدوارم از کربال به سوی قدس برویم
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: رفتار و گفتار شــــهدا بهترین سرمشــــق 
و ســــرلوحه بــــرای جوانان امروز اســــت. یکــــی از منابع دردســــترس 
دراین عرصه وصیت نامه های شهداســــت که به عنوان گنجینه ای 
ارزشــــمند در اختیار ما قرار گرفته اســــت. در این بخش تالش شده 

آورده شود. از این وصیت نامه ها  است برخی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده )امام سجاد)ع((

کشته شدن در راه خدا عادت ماست و شهادت کرامتمان.
ای امت حــــزب اهلل! بدانید هــــر چقدر از این دنیا چشــــم بپوشــــیم به 

خداوند نزدیکتر می شویم.

در این دنیا هر چقدر ســــختی بکشــــیم اجرمان پیش خداوند بیشتر 
اســــت؛ از ســــختی ها نگریزید در این دنیا هر چه فکر می کنم هیچ چیز 

ارزش پیدا نمی کند مگر براى خداوند.
امید اســــت همه کارها و حرکت هاى ما براى خداوند باشــــد، ما حرکت 
کردیم و آمدیم جبهه، برگشــــتمان با خداوند اســــت و اوست آفریدگار 

تمام هستی.
سرنوشت ما دست خداوند اســــت امید است که با شکست صدام 
بعثی از کربال به سوى قدس برویم و با شکست صهیونیسم دنیا را از 
کفر جهانی نجات دهیم و حکومت عدل اســــالمی را در سراسر جهان 

برقرار کنیم تا ظهور حضرت مهدى )عج(.
وصیتنامه شهید مقصود احمدى

"دوباره بابل" فتنه را در پوسته ای عاشقانه روایت می کند
هگمتانه، گروه فرهنگی: "دوباره بابل" داســــتانی اســــت 
که ســــنگ بنا و شــــالوده آن بر ماجرای عاشقانه  و مذهبی 
نهاده شده اســــت، اما در میان تراکم عواطف به موضوع 

چالشی به نام "فتنه" می پردازد.
کتاب »دوباره بابــــل« جدیدترین اثر انتشــــارات جمکران 

است که به قلم فاطمه رحیمی نوشته شده است.
رحیمــــی نویســــنده کتــــاب »دوبــــاره بابــــل« با اشــــاره به 
اولین تجربــــه خود از نویســــندگی گفت: تجربــــه اول من 
خاطره نگاری یکی از شهدای شهرستانم بود. شهید علی 
اسکندری از شهدای شهرســــتان مرودشت است که در 
مورد زندگی نامه ایشان قلم فرســــایی کردم. البته در ابتدا 
می خواستم زندگی نامه ایشان را با مجموعه ای از خاطرات 
پیش ببرم امــــا آرام آرام ایــــن قضیه وســــیع تر و تبدیل به 
کاری همراه با پژوهش و تاریخ شــــفاهی شد. اسنادی را از 
مرکز اســــناد انقالب اسالمی و مرکز اسناد وزارت اطالعات 

جمع  آوری کردیم و کار مهمی شد.
وی ادامه داد: برای نوشــــتن این کتاب نزدیک به 7 ســــال 
زمان گذاشــــتم اما در حین نوشــــتن آن سه کتاب دیگر را 
نیز آغاز کردم؛ یکی از این کتاب ها »دوباره بابل« است که 
توسط انتشــــارات جمکران به چاپ رسیده است و کتاب 
، »صیحه بر بیداد« است که توسط انتشارات شهید  دیگر

کاظمی منتشر شده است.
این نویسنده در خصوص داســــتان کتاب »دوباره بابل« 
گفت: این کتاب رمانی عاشقانه است و در آن سه مطلب 
پیگیری می شــــود؛ یکــــی قضیه مدافعان اســــت که البته 
نمی توانم برایش پسوندی مثل حرم، سالمت و... را بیاورم 
و مخاطــــب باید در مــــورد این موضوع خــــودش تصمیم 
بگیرد، موضــــوع دوم ماجرای فتنه اســــت که البته تالش 
شــــده اســــت این فتنه به زمان خاص یــــا رویدادی خاص 
منحصر نشــــود چرا که این فتنه ها همواره از ابتدای اسالم 
تا به امروز وجود داشــــته است و در نهایت موضوع سوم، 

توجه به مقوله انتظار و ظهور منجی است.
رحیمــــی درباره »فتنــــه« که یکی از محورهای اساســــی این 

کتاب اســــت، توضیح داد و گفــــت: اســــتفاده از این واژه 
حالت خط قرمــــزی دارد چرا که اصالت بــــه وجود آمدنش 
منوط به تحوالتی اســــت که در مبانی نظــــری رخ می دهد. 
در کالم امیرالمؤمنین در نهج البالغه می خوانیم که دلیل 
رخداد فتنه ها دو چیز اســــت؛ یا هــــوای نفس و یا تعاریف 
نظری. با این حال موضوع فتنه یکی از موضوعاتی اســــت 
که همواره با آن درگیر بودیم و مصادیق آن در زندگی مان 
وجود داشته است. شاید روشن ترین زمانی که از این واژه 

استفاده شد، فتنه سال 1388 است.
وی صحبت های خود را با پاســــخ به یک شــــبهه ادامه داد 
و گفت: بعضی ها اســــتفاده از عبارت فتنه را برای اتفاقات 
ســــال 1388 نادرســــت می دانند؛ اگــــر امیرالمؤمنین را به 
عنــــوان اصلی تریــــن الگوی خــــود در حکومت اســــالمی 
بپذیریم، ایشان در مورد فتنه توضیحاتی داده و نشانه ها 
و پیامدهایی برایش مطرح کردند. وقتی این مؤلفه ها را در 
اتفاقات سال  1388 بررسی می کنیم، می بینیم که همگی 
دارای مصداق اســــت؛ وقتــــی فتنه شــــکل می گیرد گرد و 
غباری ایجاد می شــــود که در آن چهــــره واقعی افراد پنهان 
می شــــود اما زمانی که آن غبارها فرو می نشینند، واقعیت 

چهره ها و حوادث مشخص می شود.
نویســــنده کتاب »دوباره بابل« در پاســــخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه کتابش مناســــب چه گروه ســــنی اســــت، گفت: 
شــــاید قلم من به ســــمت ثقیل بودن متون بــــرود اما از 
آنجا که ممکن اســــت مخاطبینی این کتاب را بخوانند که 

به صــــورت داوطلبانه در مورد این مســــائل جســــت وجو 
نکرده انــــد، بنابراین ســــعی کردم به گونه ای بنویســــم که 
همه فهم باشــــد و مخاطب بتواند خیلی ســــاده و عامیانه 
در مــــورد این موضوعات اطالعات کســــب کنند. در مورد 
گروه ســــنی که می توانند این کتــــاب را بخواننــــد نیز باید 
بگویم عامل مهم تری وجود دارد و آن هم این اســــت که 
، به نظرم اگر کسی کتابخوان باشد  کتابخوان باشند یا خیر
 می تواند این کتاب 

ً
و 14-15 سال سن داشته باشد حتما

را بخواند و آن را بفهمد.
او در بخــــش دیگــــری از صحبت های خــــود توصیه هایی به 
نویسنده هایی داشت که تازه قلم زدن را آغاز کرده اند و گفت: 
شاید عده ای از نوشتن بترسند؛ گاهی اوقات این ترس این 
قدر زیاد اســــت که با وجود داشتن قلم خوب سراغ نوشتن 
نمی روند. همان طور که همه اساتید می گویند، زیاد خواندن 
قــــدم اول اســــت؛ عالوه بر ایــــن، اگر می خواهید نویســــنده 
حرفه ای شــــوید نباید هماننــــد عموم خواننــــدگان بروید و از 
صفحه اول کتاب را بخوانید بلکه باید از شناسنامه کتاب و 
حتی طرح روی جلد آغاز کنید و همه جای کتاب را بخوانید. به 
، یک نویسنده باید با همه نکاتی که برای حرفه  عبارت دیگر

نویسندگی نیاز است آشنا باشد.
بر اســــاس این گزارش، »دوباره بابل« داســــتانی است که 
ســــنگ بنا و شــــالوده آن بر ماجــــرای عاشــــقانه  و مذهبی 
نهاده شــــده است اما در خالل داســــتان و در میان تراکم 
عواطف بــــه موضوعات چالشــــی نیز می پــــردازد. حوادث 
کتاب نه به عنوان اتفاق مشــــخص تاریخی، بلکه به نوعی 
نمادیــــن با دارا بودن فاکتورهای عمومــــی فتنه، به عنوان 
حقیقتی تکرار شونده در طول تاریخ پرداخت شده است.
البته این کتــــاب در جایی خواننده را بــــرای یک تصمیم و 
انتخاب به چالش می کشــــد. چالشی که شــــبیه پایان باز 
فیلم ها نیســــت اما با نگاهی انتظارگونه ظهور یک منجی 
و اتصال قلب ها در سرتاســــر این جهــــان را نوید می دهد. 
ظهوری که پایانی بر دردهای بشر است و او را با جهانی که 

یکپارچه عدالت شده است، پیوند می زند.

 خبرنامه

 ایستگاه آسمان

عکس روز
تهیه 200 بسته کمک معیشتی توسط گروه جهادی شهید مدافع حرم سید میالد مصطفوی 

و توزیع بین نیازمندان شهرستان اسدآباد

رمان »سعید تشکری« چاپ دومی شد

چهار فانوس
هگمتانه، گروه فرهنگی: »چهار فانوس« به قلم 
سعید تشــــکری و به همت انتشارات جمکران 

به چاپ دوم رسید.
»چهار فانــــوس« به قلم ســــعید تشــــکری و به 
همت انتشــــارات جمکران که به زندگی و زمانه 
نواب خاص امام زمان )عج( می پردازد پس از 40 

روز به چاپ دوم رسید.
عصــــر غیبــــت صغــــری ویژگی هــــای منحصر به 
فرد خود را دارد: وحشــــت اولیــــن مواجه جامعه 
شیعی خالء ظاهری امام شیعه همراه با خفقان 
شدید حاکم بر شــــیعه، نیاز تدبیر خاص رهبری 

جامعه را دوچندان کرده بود. ســــازمان وکالت که از سالها 
قبل به تدریج در زیر پوســــت امت اســــالمی ریشه دوانده 
بود، اکنون به مرحله بلوغ و آزمون ســــخت خود رســــیده 
بــــود. در رأس این شــــبکه عظیم نواب خــــاص امام زمان 
بودند که یکی بعد از دیگری واسطه میان جامعه شیعی با 
امام زمان را به بهترین نحو ایفا کردند. شناخت این »چهار 
فانــــوس« بــــرای هدایت شــــیعه در عصــــر طوفانی غیبت 

صغری آموزه های خاصی را به همراه خواهد داشت.
سعید تشــــکری به سفارش انتشــــارات جمکران به سراغ 
این برش خــــاص از تاریخ شــــیعه رفته و »زندگی نوشــــت 
چهار نایــــب خاص« امام زمــــان عج را به نحو شایســــته به 

اتمام رساند.

در بخشی از کتاب آمده است:
»صدایی از جمع برخاست. ابومحمد بود، گویی دیگر تابی 
در سینه اش نمانده بود که منتظر بماند و حرف های باقی 
را به گوش خود فرو دهد. ســــکوت، جــــرم بود در هیاهوی 

گمراهی و باید قفل زبان را می گشود.
- حیا کنید و از خدا بترســــید! این چه هنگامه ای اســــت؟ 
نام شــــما را هم می شــــود گفت شــــیعه؟ شــــیعه اینگونه 
معنا می یابد در دوری از موالیش؟ آیا امام برای جانشــــینی 
هریکی از وکالیش از ما اجازه خواســــت که این گونه برسر 

یکدیگر فریاد می زنید و می خواهید یکدیگر را بدرانید؟ آیا 
نظر ما را پرســــید که ابن روح را برگزید یا َعمری را یا فرزندش 

را، که حال به جان هم افتاده اید؟
تمام کنیــــد این هنگامه را. هنوز کفن »ابن روح« خشــــک 
نشــــده که دو دســــته شــــده اید و شاید چند دســــته. خدا 
می داند که این فرقه فرقه کردن شیعه به دست شما تا به 
کی ادامه خواهد داشت؟ مگر هر کدام که عقلی برای خود 
می پندارد باید راهی جدا برای خود بســــازد و عده ای ساده 
انگار و ساده لوح را در پی خویش کشد؟ حال باور می کنم 
که چگونه شک در عمق جان ملتی راه می یابد و ایمانشان 
را چون خوره نابود می ســــازد. کار را به جایی رســــانده اید که 
دســــتور امام و وکیلش را زیر ســــوال می برید. مگر شما در 

مجالس خود، کوفیان را لعن و نفرین نمی کنید؟...«
اکنون »چهار فانوس« پس از 40 روز به چاپ دوم رســــید و 
کارشناسان از استمرار اقبال عمومی به این کتاب سخن 
می گوینــــد. اســــتقبال از این دســــت کتاب ها در شــــرایط 
اقتصادی فعلی جامعه نشان از استمرار جذابیت مطالب 
اصیل برای عموم مردم دارد، به شرط آنکه قالب مناسب و 
قلم توانا برای موضوعات بکر و جذاب انتخاب و استفاده 

شود.
»چهــــار فانوس« بــــه قلم »ســــعید تشــــکری« و به همت 

انتشارات جمکران در 272 صفحه به چاپ دوم رسید.


