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استاندار همدان:

همدان دومین استان 
در دریافت بیشترین اعتبارات مناطق سیل زده

امام جمعه مالیر: 

انتقادهای سازنده 
باید در نمازهای جمعه بیان شود

با حضور مدیران عامل شرکت های آب و برق استان همدان برگزار شد:

تجلیل از خانواده سردار شهید بهرام مبارکی 
از شهدای عملیات غرور آفرین مرصاد

جدول گذاری  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
و آماده سازی 
بلوار امیریه

اعتبار:
  2,426,686,607 ریال

پیشرفت فیزیکی:
 70 درصد

مجری :
 منطقه دو  شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر

32

همدانی ها 161 هکتار زعفران کاشتند
کاشت گل محمدی در 180 هکتار از اراضی استان

2

مدیر جهاد کشاورزی بهار:

250هزارتنسیبزمینی
دربهاربرداشتمیشود

مدیر جهاد کشــاورزی بهار با بیان اینکه شــش 
هــزار هکتار از زمین هــای زراعی بهار به کشــت 
امســال بیش  ســیب زمینی اختصاص دارد، گفت: 
از 250 هــزار تن ســیب زمینی در بهار برداشــت 

می شود.
هوشــنگ کرمی بــا بیان اینکه در ســال زراعی 
جاری 250 هزار تن سیب زمینی از سطح زمین های 
کشاورزی بهار برداشــت می شود، اظهار کرد: عمده 
ســیب زمینی های تولیــدی در شهرســتان بهار به 

صــورت تازه خوری بوده که پس از تولید روانه بازار 
می شود. مصرف 

وی با اشاره به اینکه برداشت سیب زمینی تابستانه 
از اواخر تیر آغاز می شود و تا پایان شهریور ادامه دارد، 
اضافه کرد: میانگین برداشت این محصول از هر هکتار 

43 تن است.
مدیر جهاد کشــاورزی بهار افزود: با ورود محصول 
تولیدی شهرستان قیمت آن در بازار مصرف تا حدود 

4زیادی تعدیل خواهد شد.

2

2
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

اختصاص2هزارو810میلیونریال
برایحدنگاریاراضیهمدان

4
مرگجوانشوشتری

درهمدان

6
شهرداریباگلمحمدی

دراندیشهصعود
ارتش بومی ها به خط شدند

6

پاس
ازبالتکلیفیخارجشد

در شهرستان همدان شناسایی شد

42هزارنفربافشارخونباال
قدردانی رئیس مرکز بهداشت همدان از خدمات و همکاری های زیاد شهرداری در اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

خبــر همدان 5

در نشست سردار فرجی با مدیر عامل شرکت 
شهرک های صنعتی همدان مطرح شد:

از اهداف مهم 
سپاه انصارالحسین)ع( 

حمایت همه جانبه 
از توسعه همدان است

با کتاب زندگی  7

فردوسی چه گلی 
به سر ما زده است؟

از فردوســی برای ما یک میدان مانده است و 
یک شاهنامه. میدانش را هروقت می رویم کتابخانه 
ســیاحت می کنیم و شــاهنامه اش را... کی داده 
اســت و کی گرفته. آشنایی نســل ما با شاهنامه 

برمی گردد به ادبیات دبیرستان و ...

@hegmataneh_news_ir کانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

2

1398 .2639

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

کاهشضایعاتکشاورزیوایجاداشتغال
درگروتوسعهکیفیصنایعتبدیلی

درجه سرتیپی مزین به نام 13 فرمانده شهید همدان شد
گزارش تصویری

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت جناب آاقی بابایی
عرض نموده و از خداوند بزرگ برای روح آن مرحوم علو درجات 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدانهمکار محترم
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آزاد خط 

  پُل شــاه عباسی فرسفج دوره صفوی که 
در تاریخ 21 اردیبهشــت 1376 با شماره ثبت 
1874 بــه عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است، در فروردین ماه سال جاری بر اثر 
ســیل پایه های پل یاد شــده تخریب شد که با 
گذشت بیش از 5 ماه هنوز اقدامی در خصوص 
تعمیر و بازســازی پل از سوی میراث فرهنگی 

صورت نگرفته است.

  تنهــا چنــد روز پس از مصوبه ســتاد 
تنظیــم بازار دربــاره تعیین ســقف 12 هزار 
و 900 تومانــی برای قیمت مــرغ، این کاالی 
اساســی هم  اینک در همدان بیــن 14 هزار 
و 500 تــا 18000 تومان بــه فروش می رود. 
قیمت مرغ در کمتر از یک هفته افزایش چند 
هزار تومانی داشته تا رکورد جدیدی برای این 

کاالی اساسی رقم بخورد.

  برخــی صفحه هــای اینســتاگرامی در 
همــدان در حال ترویج بی حجابی و بدحجابی 
هستند. متأســفانه علی رغم انفعال و بی  عملی 
مســئوالن ایــن صفحه ها بــا عناویــن غربی 
همچــون "همدانی هــای الکچــری" اقدام به 
انتشــار عکس های بی حجاب بانوان کرده اند 
که این موضوع اصال در خور شان دارالمؤمنین 

همدان نیست!

خبـــــر

رقابت 1300 گروه در 
اولین دوره جشنواره ملی 

رسانه های دانش آموزی
برگزاری مرحله نهایی مسابقه 
در دانشگاه صدا و سیمای تهران

دبیر  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
گفت: جشنواره  رســانش  ملی  جشنواره 
رســانه های دانش آموزی )رسانش( مورد 
اقبال دانش آمــوزان قرار گرفت و بیش از 
1300 گروه دانش آموزی آثار رسانه ای خود 

را به این جشنواره ارسال کردند.
به گــزارش هگمتانه، محمــد صالح جباری 
اظهار کرد: رسانش تنها جشــنواره رسانه های 
دانش آموزی در کشور است و به همت اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان از سال 1397 

کار خود را آغاز کرده است.
وی عنوان کرد: اولین دوره جشــنواره ملی 
رســانه های دانش آموزی با عنوان »رسانش« و 
با شعار »رســانش؛ خیزش هوشمندانه نوجوان 
در دنیای رســانه« ویژه دانش آمــوزان مقاطع 

متوسطه اول و دوم برگزار شد.
جباری بــه قالب های جشــنواره اشــاره و 
بیان کرد: جشــنواره در مقطع متوســطه اول 
در قالب نشــریات مکتــوب )تک برگی، مجلد(، 
روزنامه دیواری و قطعات صوتی )رادیو مدرسه، 

پادکست( برگزار شد.
وی ادامه داد: دانش آموزان مقطع متوســطه 
دوره دوم آثــار خود را در بخش های نشــریات 
مکتوب، نشــریات الکترونیک، اطالع نگاشــت، 
روزنامه دیــواری، قطعات صوتی، فضای مجازی 
و فیلــم و مســتند تولید کرده و بــه دبیرخانه 

جشنواره مستقر در همدان ارسال کردند.
دبیــر جشــنواره ملی رســانش گفــت: در 
بخش های مختلف جشنواره، آثار خوب و بسیار 
قابل توجهی توســط دانش آموزان تولید شــده 
اســت که هم کار داوری را مشــکل کرد و هم 

باعث امید دوچندان ما برای ادامه کار شد.
جباری ادامه داد: مرحله نهایی مســابقات با 
دعوت از ســه گروه برگزیده در هر رشــته و به 
صورت اردویی از 22 تا 25 مرداد ماه جاری در 
دانشگاه صدا و سیمای تهران برگزار می شود و 
برگزیدگان نهایی اولین دوره جشــنواره معرفی 

خواهند شد.
وی افــزود: در ایــن دوره دانش آموزان در 
کارگاه های آموزشی نیز شــرکت خواهند کرد 
و در واقع باشــگاه مهارت های رســانه ای ایجاد 

خواهد شد.
دبیر جشــنواره ملی رســانش گفت: از همه 
دغدغــه مندان در حوزه رســانه دعوت شــده 
با ورود به این جشــنواره و یاری رســاندن به 
دبیرخانــه کمک کننــد تا رســانش بتواند به 
رسالت حقیقی خود عمل کرده و دانش آموزان 
کشــور را هر چه قوی تر و غنی تر در این حوزه 

آموزش داده و تجهیز کند.

خبــر
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

اختصاص 2 هزار و 810 
میلیون ریال برای حدنگاری 

اراضی همدان
حدنگاری نخستین گام 
مبارزه با زمین  خواری

معاون  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان همدان گفت: 55 هزار و 
410 هکتار از اراضی ملی این استان امسال 
حد نگاری می شــود و 2 هزار و 810 میلیون 
ریال برای اجرای طــرح حدنگاری از محل 
استان  در  ملی  توســعه  صندوق  اعتبارات 

همدان اختصاص یافت.
رضــا الوندی روز یکشــنبه در گفتگویی بیان 
کرد: برای اجرای طرح حدنــگاری اراضی ملی و 
دولتی در سال جاری سه میلیارد و 410 میلیون 

ریال اعتبار تصویب و ابالغ شده است.
وی هدف از اجرای طــرح حدنگاری در اراضی 
ملــی را تثبیــت مالکیت دولت بــر اراضی ملی و 
تشخیص اراضی ملی با حدود و ثغور معین دانست.
وی افــزود: بــا توجه بــه اجــرای طرح های 
آبخیــزداری از محل صندوق توســعه ملی، طرح 
حدنــگاری نیــز هم زمــان در همــه حوزه های 

آبخیزداری استان به اجرا درآمده است.
معاون حفاظت و امــور اراضی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان اضافه کرد: 
نخستین گام برای مبارزه با زمین خواری، اجرای 
حدنگاری اســت چراکه تهیه نقشــه های دقیق، 
اجــرای حدنگاری و دریافت اســناد تک برگی به 
نام دولت، امکان ســودجویی از اراضی ملی را به 

حداقل می رساند.
الوندی یادآوری کرد: تا پایان ســال 97 طرح 
حدنگاری اراضی ملی و دولتی اســتان در سطح 
250هزار هکتار اجرا شــد که در این باره شــاهد 

پیشرفت 100 درصدی هستیم.
وی بیان کرد: طرح حدنگاری از ابتدای ســال 
جاری در ســطح 68 هزار و 705 هکتار از اراضی 

ملی استان در 9حوزه آبخیز صورت گرفته است.
الوندی با بیان اینکه طرح حدنگاری با انعقاد قرارداد 
با مشاوران و پیمانکاران دارای صالحیت صورت گرفته 
است، افزود: 2 هزار و 810 میلیون ریال برای اجرای 
طرح حدنگاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 

در استان همدان اختصاص یافت.

همدانی ها 161 هکتار 
زعفران کاشتند

کاشت گل محمدی در 180 هکتار 
از اراضی استان

رئیس  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
اســتان همدان  ســازمان جهادکشاورزی 
از کشــت زعفران در 161 هکتار از اراضی 

کشاورزی استان همدان خبر داد.
منصور رضوانی جالل پیش از ظهر یکشنبه در 
جمع خبرنگاران از کشت زعفران در 161 هکتار 
از اراضی کشاورزی استان همدان خبر داد و گفت: 

کشت محصوالت کم آب بر در دستور کار است.
رضوانی جالل گفت: کشت محصوالت کم آب 
بــر به منظور اصالح الگوی مصرف و افزایش بهره 

وری در تولید در دستورکار این سازمان است.
وی با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی به عنوان 
ظرفیت اقتصادی پنهان در بخش کشاورزی همدان 
می توانــد جایگزین تولید بســیاری از محصوالت 
کشاورزی آب بر مانند صیفی جات شود، اضافه کرد: 
کشت گل محمدی، گشنیز، رازیانه و زعفران عالوه 
بر اینکه ارزآوری قابل توجهی برای کشاورزان دارد 
می تواند به افزایش اشــتغال زایی در این بخش از 

اقتصاد استان منجر شود.
رضوانــی جالل ادامــه داد: اکنــون در بیش 
از 161 هکتــار از عرصه های کشــاورزی همدان 
زعفران کشت می شود و در 10 سال آینده، کشت 
این محصول در بیش از هزار هکتار از عرصه های 

زراعی استان هدف گذاری شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
اضافه کرد: زیرســاخت الزم برای کشت گیاهان 
دارویی و کم آب بر در استان همدان باید تقویت 
شود کمااینکه در سال جاری واحدهای خوبی در 
بخش فرآوری گل محمدی راه اندازی شــده و با 
کاشــت زعفران می توان گامی اساسی در تحقق 
اجــرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و کاهش آمار 
بیکاری در همدان برداشت. وی عنوان کرد: کشت 
گل محمــدی با فناوری روز در ســال 1383 در 
55 هکتار از اراضی همدان آغاز شــد که این رقم 

اکنون به بیش از 180 هکتار رسیده است.
رضوانی جالل اضافه کرد: می توان با توســعه 
کشــت گیاهان دارویی و توجه به زیر ســاخت ها 
نقشی مهم و اساســی در اجرای طرح های جدید 

کشاورزی در استان همدان ایفا کرد.

در گردهمایی ائمه جمعه استان مطرح شد:

راه اندازی کمیته مطالعاتی اقتصاد مقاومتی در دفتر امام جمعه همدان
نماینده ولی فقیه در استان همدان: مسؤوالن در راستای ایجاد امید در جامعه قدم بردارند

هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه همدان 
با اشــاره به راه اندازی کمیته مطالعاتی اقتصاد 
مقاومتی در دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان 
همدان یادآور شد: از همان روزهای اول حضور 
در همدان با کمک کارشناسان اقتصادی، کمیته 
مطالعاتی در زمینــه اقتصاد مقاومتی راه اندازی 
شــد تا بتوانیم با انجام کارهای مطالعاتی کمک 

حال دولت و مردم باشیم.
آیــت اهلل حبیــب اهلل شــعبانی ظهر یکشــنبه در 
گردهمایی ائمه جمعه اســتان همدان که به مناسبت 
چهلمین سال برگزاری نماز جمعه در کشور برگزار شد 
با بیان اینکه ائمه جمعه باید برای افزایش امیدبخشی 
در جامعه تالش کنند، گفت: مسؤوالن استان همدان 

در راستای ایجاد امید در جامعه قدم بردارند.
وی با تأکید بر لزوم رســیدگی به مشــکالت مردم 
خاطرنشان کرد: همه ما نقاط مشترک بسیاری داریم 

امــا یکی از آنها که از همه مهم تر اســت امید آفرینی 
در جامعه است.

امام جمعه همــدان افزود: موضوع ایجاد اعتماد در 
بیــن مردم و امیدوار بودن مردم به آینده آن قدر مهم 
اســت که رهبر انقالب نیز در بیانیــه گام دوم به آن 
اشاره کرده اند و آن را از وظایف مسؤوالن برشمرده اند.

وی بــا بیان اینکه در این عرصه همه باید به میدان 
بیاینــد تأکید کرد: چه دولت، چــه ائمه جمعه و چه 
دیگر مسؤوالن کشور همه باید در یک مسیر و آن هم 

ایجاد امید در جامعه قدم بردارند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان تصریح کرد: 
امیدواریم دولت در مســیر انجام خدمت موفق باشــد 
چــرا که موفق بودن دولت تأثیر بســیاری در افزایش 

امیدبخشی مردم و جامعه دارد.
وی موفقیت دولت را آرزوی همه دلســوزان نظام 
دانســت و گفت: اگر دولت در عرصه اقتصادی با وجود 

همه مشــکالت و تحریم ها موفق شود، این موفقیت را 
باید موفقیت نظام بدانیم.

آیت اهلل شعبانی در ادامه با اشاره به راه اندازی کمیته 
مطالعاتی اقتصاد مقاومتی در دفتر نماینده ولی فقیه در 
استان همدان یادآور شد: از همان روزهای اول حضور در 
همدان با کمک کارشناسان اقتصادی، کمیته مطالعاتی 
در زمینــه اقتصاد مقاومتی راه اندازی شــد تا بتوانیم با 
انجام کارهای مطالعاتی کمک حال دولت و مردم باشیم.

وی خاطرنشــان کرد: در برنامه هــای بعدی نیز به 
دنبال آن هســتیم تا در شهرســتان ها با ایجاد چنین 
کارگروهی گام های مثبتی را در جهت رفع مشــکالت 
کشور و جامعه برداریم که البته این به معنای آن نیست 
که دفاتر به دنبال کار اقتصادی هستند بلکه هدف اصلی 

این است که با انجام کار مطالعاتی یاور دولت باشیم.
امام جمعه همدان با تشــکر از عملکــرد دولت در 
کمک به مردم ســیل زده اظهار کرد: به گفته مسؤوالن 

در سه ماه اول امسال نارضایتی های مردم نسبت به سال 
گذشته 40 درصد کمتر شده که این به دلیل وحدت و 
هماهنگی است که در زمان بروز سیل شاهد آن بودیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه مردم عیال اهلل هستند، بیان 
کرد: امیدواریم همه ما در کسب رضایت مردم موفق باشیم 

چرا که مردم امانت پروردگار در نزد ما و عیال اهلل هستند.

استاندار همدان:

همدان دومین استان در دریافت بیشترین اعتبارات مناطق سیل زده
اختصاص 938 میلیاردتومان اعتبار مناطق سیل زده به همدان

همدان  استاندار  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
بابیان اینکــه 938 میلیاردتومان اعتبار مناطق 
سیل زده به استان همدان اختصاص یافت، گفت: 
همدان دومین استان کشور در بیشترین دریافت 

اعتبارات این حوزه بوده است.

ســید ســعید شــاهرخی پیش از ظهر یکشنبه در 
نشستی با امام جمعه همدان به سالروز عملیات مرصاد 
اشاره کرد و گفت: رزمندگان استان همدان در عملیات 

مرصاد نقش برجسته و تأثیرگذاری داشتند.
وی همچنیــن به تأثیرگذاری تریبــون نماز جمعه 
اشــاره کرد و گفت: تریبون های نماز جمعه در 40 سال 

اخیر وحدت بخش بوده است.
استاندار همدان با بیان اینکه اتفاقات اخیر از جمله 
ســقوط پهپاد آمریکایی نشانه اقتدار جمهوری اسالمی 
اســت، گفت: حاکمیت تنــدرو آمریــکا در کنار البی 
صهیونیســت به دنبال فروپاشی اقتصاد کشور بود اما با 

انســجام و پیوند مردم و حاکمیــت این توطئه ها نقش 
بر آب شد.

شاهرخی با یادآوری اینکه دولت به تعهدات خود در 
حوزه ســیل عمل کرد و 938 میلیارد تومان اعتبار به 
استان همدان اختصاص داده شد، گفت: همدان دومین 
استان کشور در بیشــترین دریافت اعتبارات این حوزه 
بوده اســت. نماینده ولی فقیه در اســتان همدان نیز با 
بیان اینکه کســب رضایت پروردگار در خدمت رسانی 
به مردم اســت، گفت: همه مســؤوالن باید در راستای 

امیدآفرینی در جامعه تالش کنند.
آیت اهلل حبیب اهلل شــعبانی بــا بیان اینکه موفقیت 

دولــت به خصوص در حــوزه اقتصــاد، موفقیت نظام 
جمهوری اسالمی است، گفت: خدمت و تالش مسؤوالن 
استان در سیل اخیر قابل تقدیر است و وحدت و همدلی 
خوبی را در ســیل اخیر در بین مجموعه های مختلف 

استان شاهد بودیم.
گفتنی اســت در این دیــدار اســتاندار همدان به 
مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل نماز جمعه از خدمات 
و تالش های آیت اهلل شــعبانی و سایر ائمه جمعه استان 
که در سنگر مقدس نمازجمعه خدمت می کنند تقدیر 
و بر حفظ وحــدت و همدلی در جامعه با هدف تقویت 

خدمت رسانی بیشتر به مردم تأکید کرد.

در شهرستان همدان شناسایی شد

42 هزار نفر با فشار خون باال
قدردانی رئیس مرکز بهداشت همدان از خدمات و همکاری های زیاد شهرداری در اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

ملی  بسیج  هگمتانه، گروه خبر همدان: طرح 
کنترل فشار خون از 17 خرداد ماه سال جاری تا 
15 تیر ماه اجرا شــد و در این طرح 42 هزار نفر 
با فشار خون باال در شهرستان همدان شناسایی 

شدند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ظهر یکشــنبه مراسم 
تجلیل از مجریان طرح بســیج ملی کنترل فشار خون 

در همدان برگزار شد.
فرماندار همدان در این مراســم، با بیان این مطلب 
که سه نیاز اساسی در یک جامعه وجود دارد که شامل 
ســالمت، امنیت و آموزش اســت، عنوان کرد: بیش از 
65 درصد جامعه هدف یعنی جمعیت باالی 30 ســال 
و مادران باردار و بیماران کلیوی، در شهرستان همدان 

زیر پوشش بسیج ملی کنترل فشار خون قرار گرفتند.
حسین افشاری در ادامه خطاب به عوامل اجرایی این 
طرح تصریح کرد: ســالمت در جامعه امری بسیار مهم 
است که نبود آن به طور قطع آسیب های بسیاری را به 

جامعه وارد می کند.
رئیس مرکز بهداشــت شهرستان همدان نیز در این 
مراســم با بیان اینکه در مجموع فشار خون 221 هزار 
و 781 نفر در شهرســتان همدان در طرح بســیج ملی 
کنترل فشار خون اندازه گیری شــد، اظهار کرد: 65.6 
درصد جمعیت باالی 30 سال در شهرستان همدان زیر 

پوشش طرح کنترل فشار خون قرار گرفتند.
محمد خیراندیش  اضافه کرد:14.4 درصد یعنی 42 
هــزار نفر از این جمعیت دارای فشــار خون باالی 14 
بودند، که این افراد باید مراقبت و درمان شــوند و اگر 
بتوانیم حتی درصدی از ایــن افراد را درمان و مراقبت 

کنیم، در سالمت جامعه مؤثر است.
خیــر اندیش تصریح کرد: 83 هزار نفردارای فشــار 

خــون بین 12 تا 9 بودند کــه 28 درصد این جمعیت 
را شامل می شــوند که باید تغذیه و دیگر موارد مهم را 
رعایت کنند. وی با اشــاره به اینکه اجرای این طرح از 
27 اردیبهشت ماه سال جاری بررسی شد، گفت: شروع 
طرح از 17 خرداد ماه در پایگاه های ثابت، مراکز درمانی 

و پایگاه های سیار بود و تا 15 تیر ماه ادامه یافت.
خیراندیش در ادامه با بیان اینکه کمیته های مختلف 

برای این طرح تشــکیل شد، اظهار کرد: 9 هزار و 461 
کارشناس برای گرفتن فشار خون آموزش دیدند.

وی با اشــاره به اینکه اقدامات تبلیغی برای دعوت و 
آماده ســازی مردم صورت گرفت و 10 هزار اطالعیه، 
بیش از 400 خبر و مصاحبه تلویزیونی و... انجام شــد، 
عنوان کرد: برای اجرای طرح کنترل فشار خون عالوه بر 
ایستگاه های ثابت، ایستگاه های سیار نیز راه اندازی شد 

که در مجموع 217 ایستگاه ثابت و سیار بود.
این مسؤول به استقرار 5 اتوبوس سیار در این طرح 
اشــاره و بیان کرد: بیشــتر مراجعان برای کنترل فشار 

خون خانم  ها هستند.
خیراندیش با تأکید بر اینکه تمام ادارات شهرستانی 
و استانی را زیر پوشــش قرار دادیم، گفت: روزانه 128 
اداره را پوشش دادیم و واحد بهداشت محیط و حرفه ای 
ما تمام کارخانجات همدان را زیر پوشش قرار دادند به 

طوری که 74 نفر روزانه این کار را انجام می دادند.
وی بــا بیان این مطلب که شــهرداری در این طرح 
همکاری بسیاری داشت و حتی هزینه های نصب چادر 
در پیاده راه بوعلی را شهرداری تقبل کرد، تصریح کرد: 
از شــهرداری همدان به دلیل همکاری بسیار قدردانی 
می کنیم، چــرا که علیرغــم تمام وظایفی کــه دارد، 
در ایــن طرح ما را کمک کرد و شــرکت برق و برخی 

بیمارستان ها نیز در این طرح همکاری خوبی داشتند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

کاهش ضایعات کشاورزی و ایجاد اشتغال در گرو توسعه کیفی صنایع تبدیلی
درخواست افزایش سهمیه صندوق خرد زنان روستایی برای همدان

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیر هماهنگی 
ترویج سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
گفت: کاهش ضایعات کشاورزی و ایجاد اشتغال 
تبدیلی  کارگاه های صنایع  گرو ســاماندهی  در 

است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، جواد رشــیدی صبح 
دیروز در نشســت خبری اظهار کرد: توســعه پایدار در 
کشاورزی تنها افزایش تولید نیست بلکه زیرساخت های 
تولید هم باید حفظ شود بنابراین با توجه به اهمیت سه 
عامل آب، خاک و زیســت محیط در حوزه کشاورزی، 
دســت اندرکاران کشــاورزی تالش می کننــد تولید را 
افزایش و امنیت الزم غذایی در جامعه را تضمین کنند.

وی با اشــاره به اینکه اقلیم ها در کشور ما حتی در 
سطح یک استان نیز یکسان نیســت، اضافه کرد: باید 
بــرای هر اقلیم یک دیدگاه خاص در نظر گرفته شــود 
که در همین راستا نظام پهنه بندی طراحی شده که هر 

پهنه مسؤوالن خاص خود را دارد.
وی مدیریت دانش و پهنه، آمــوزش بهره برداران و 
جمع آوری آمارهای مــدون پهنه های خاص در عرصه 
کشــاورزی را از جمله وظایف مسؤوالن پهنه برشمرد و 
گفت: شاخص های جغرافیایی و اقلیم در پهنه بندی در 
نظر گرفته شــده است که متأسفانه در حال حاضر نیرو 

به اندازه کافی برای اقلیم بندی نداریم.
رشیدی با تأکید بر اینکه موضوع درآمدزایی در نظام 
نوین ترویج مورد توجه قرار گرفته اســت، ادامه داد: با 
توجه به کاهش میــزان آب، تحوالت اقلیمی و کاهش 
بارندگی باید به طور ویــژه در مصرف آب صرفه جویی 
کرد که در همین راســتا یکــی از وظایف وزارت جهاد 

کشاورزی، افزایش بهره وری با توجه به آب است.
وی خاطرنشان کرد: در این صورت سطوحی به دلیل 

کمبود آب و یا روش های نوین امروزی بیکار می شــوند 
که اگر فکری برای آنها نشود منجر به مهاجرت صاحبان 
اراضی به شهرها می شود بنابراین باید منابع درآمد برای 

آنها در نظر گرفت.
مدیر هماهنگی ترویج ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان همدان تصریح کرد: در راســتای ایجاد منابع 
درآمد پایدار برای صاحبان این اراضی، ایجاد مشــاغل 
خانگی و صندوق های خرد زنان روستایی در دستور کار 
قــرار گرفت که با این اقدام تســهیالت ارزان قیمت در 
اختیــار بانوان قرار می گیرد تا با توجه به عناصر موجود 

در منطقه خود، اشتغال ایجاد کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به نوع اشــتغال، کالس های 
آموزشــی با موضــوع نحوه تولیــد و مدیریت گروهی، 
بازاریابــی، مدیریــت مالی صنــدوق، چگونگی عرضه 

محصول و... نیز برگزار می شود.
وی کاهش ضایعات کشاورزی را از جمله مزایای این 

صندوق ها دانست و گفت: اگر ما موفق شویم کارگاه های 
پراکنده را در راســتای تبدیل محصوالت کشــاورزی 
سامان دهی کنیم میزان قابل توجهی از ضایعات کاهش 

می یابد و اشتغال قابل قبول ایجاد می شود.
رشیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر 33 صندوق 
خرد زنان روستایی در استان همدان فعال است، افزود: 
در ســال جاری بایــد 20 صندوق دیگر افزوده شــود 
ضمن اینکه با توجه به استقبال بسیار خوب روستاییان 
درخواســت افزایش سهمیه استان همدان را نیز مطرح 

کرده ایم.
وی همچنین در پاســخ به سؤال خبرنگار هگمتانه، 
در خصــوص زمان آغاز این طرح و میزان اســتقبال از 
آن عنــوان کرد: طــرح ایجاد صندوق هــای خرد زنان 
روســتایی، از حدود دو ســال پیش کلید خورده است 
و شهرســتان های فامنیــن، نهاوند، بهار و تویســرکان 

بیشترین استقبال از آن را داشته اند.

وی خاطرنشــان کرد: باید حداقــل 30 نفر در این 
صندوق ها مشارکت داشته باشند اما با توجه به کمبود 
جمعیت روستاها و طبق توافق صورت گرفته این میزان 

به 20 نفر تقلیل یافت.
مدیر هماهنگی ترویج ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان همدان تعداد اعضای صندوق هــای خرد زنان 
روســتایی در اســتان همدان را 700 نفر عنوان کرد و 
گفت: تاکنون 700 میلیون تومان تســهیالت نیز ارائه 
شــده است اما این تسهیالت مســدود شده نیست و با 

پیشرفت کار، قابلیت افزایش و توسعه دارد.
وی زمینه اشــتغال زنان روستایی را بیشتر در حوزه 
ســفال و مبل و منبت عنوان کــرد و افزود: 5 هزار نفر 
روز برای این 33 صندوق کالس های آموزشی با حضور 

اساتید کنکوری برگزار شده است.
وی ادامــه داد: 10 هــزار و 816 نفــر روز کالس 
آموزشــی در سال 97 و 10 هزار و 463 نفر روز کالس 

آموزشی نیز در سال 98 برگزار شده است.
رشــیدی در بخــش دیگــری از ســخنان خود در 
خصوص آمار کشــاورزان نمونه استان خاطرنشان کرد: 
با وجود اینکه 1.5 درصد کشــاورزی کشور را تشکیل 
می دهیم اما 3.5 درصد نمونه های کشــوری از اســتان 
همدان هســتند ضمن اینکه در سال گذشته از میان 6 
نفر نمونه کشوری، 2 نفر خانم بوده اند و از میان 64 نفر 
نمونه استانی نیز در سال زراعی 96، 6 نفر خانم بوده اند.

وی در پایــان ســخنان خود ضمن انتقــاد از عدم 
توجه الزم به فعالیت هــای ترویجی و کمبود اعتبارات، 
از راه اندازی ســامانه جامع تاالر ترویــج دانش و فنون 
کشاورزی در سطح کشــوری جهت افزایش دسترسی 
کشــاورزان به کتاب ها، نشــریات، بروشــور، فیلم های 

آموزشی و... خبر داد.

خبــر همدان
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برابر راي شماره 98/503 مورخ 98/04/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زيبا الماسي فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 632 صادره از در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 194/75 مترمربع در قسمتي از پالک 
66 اصلي واقع در اسدآباد بلوار 22بهمن کوچه شمسي بهروز خريداري با واسطه از مالک رسمي آقايان محسن بکائي و حاج فرامرز سبزه و حسن گنجي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/23 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/07 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

شماره آگهي: 22371 - شماره م الف: 241

برابر راي شماره 98/604 مورخ 98/04/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي انشــااله بخشــي فرزند محمدنظر بشماره شناسنامه 3324 صادره از اسدآباد در ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 200/56 مترمربع در 
قسمتي از پالک 66 اصلي واقع در اسدآباد خيابان کاشاني-کاشاني13-کوچه ترانس خريداري با واسطه از مالک رسمي آقاي امين اله امين مراد  محرزگرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/07 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/22 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

شماره آگهي: 22431 - شماره م الف: 267

برابر راي شماره 98/607 مورخ 98/04/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زينب عذاريان فرزند انشــااله بشــماره شناسنامه 316 صادره از اسدآباد در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع در قسمتي از 
پالک 2198 اصلي واقع در اسدآباد شهرک سيد احمد خميني خريداري با واسطه از مالک رسمي آقاي کرمعلي رحماني محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/07 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/22 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

شماره آگهي: 22432 - شماره م الف: 271

برابر راي شماره 98/534 مورخ 98/04/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي مرادي فرزند علي محمد بشــماره شناســنامه 2244 صادره از کنگاوردر ششــدانگ يک قطعه زمين زراعي آبي به مساحت 25595/75 
مترمربع در قسمتي از پالک 36 اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي پير شمس الدين خريداري با واسطه از مالک رسمي آقاي نصر اله خليلي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/23 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/07 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

شماره آگهي: 22372 - شماره م الف: 250

برابر راي شــماره 98/536 مورخ 98/04/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي مرادي فرزند علي محمد بشــماره شناســنامه 2244 صادره از کنگاوردر ششدانگ يک قطعه زمين زراعي آبي به مساحت 
62754/55 مترمربع در قسمتي از پالک 36 اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي پير شمس الدين خريداري با واسطه از مالک رسمي آقاي نصر اله خليلي محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم 

نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/23 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/07 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

شماره آگهي: 22373 - شماره م الف: 252

3 دوشنبـــــه 7 مرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4308

اخبار کوتاه

پاداش بازنشستگان 97
 تا پایان شهریور
 پرداخت می شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفــت: در نشســت دیــروز این کمیســیون، 
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش اعالم 
کرد پاداش بازنشســتگان 97 تا پایان شهریور 

پرداخت خواهد شد.

چالش سوء تغذیه در جهان
هر سه ثانیه یک کودک جان 

خود را از دست می دهد
گزارش جدیدی که ســازمان ملل منتشــر 
کرده هشدار می دهد که تعداد افراد گرسنه در 
سطح جهان برای سومین سال متوالی در سال 
2018  افزایــش یافته و اکنون از 820 میلیون 
نفر فراتر رفته اســت. عالوه بــر این حدود دو 
میلیارد نفر بیشتر از یک چهارم جمعیت جهان 
فاقد دسترســی منظم به مــواد غذایی ایمن، 

مغذی و مکفی هستند.

آغاز به کار بازار متشکل 
ارزی در آستانه عید قربان

در دیــدار مدیرعامل بازار متشــکل ارزی با 
رئیس کل بانک مرکزی مقرر شــد در آســتانه 
عید قربان فعالیت بازار متشکل ارزی آغاز شود. 
رئیس کل بانــک مرکزی گفــت: امیدواریم با 
شروع به کار این بازار شــاهد شکل گیری نرخ 
واقعی و شــفاف اســعار )ارزهــای( خارجی به 

صورت اسکناس باشیم.

رسانه آمریکایی:
امارات، بیش از نیمی  از 
نیروهای خود را از یمن 

خارج کرده است

آسوشیتدپرس نوشت: از بین همه لشکرهای 
نظامی امارات در یمــن، بین 50 تا 75 درصد 
آن ها خارج شــده اند. ابوظبــی 90 هزار نظامی 
یمنــی را در جنــوب یمــن آمــوزش داده و 
فرماندهان لشــکرهای امارات همچنان در این 
کشــور حضور دارند. نیروهــای آمریکایی نیز 
در یمــن حضور دارند و بــا اماراتی ها همکاری 
می کنند. امارات عــالوه بر یمن، نیروهای خود 

در بندر »عصب« اریتره را کاهش داده است.

٤0 هزار تن سیب 
در سردخانه های آذربایجان  

غربی فاسد شد
ســردخانه داران  اتحادیــه  رئیــس 
آذربایجان غربــی گفت: متأســفانه 40 هزار تن 
ســیب در ســردخانه های اســتان از بین رفت 
و فاســد شــد. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بــا تصویب بخشــنامه غیر برنامه ریزی شــده 
و ممنوعیــت 45 روزه صــادرات ســیب باعث 
بی کیفیت شــدن سیب ها و از بین رفتن آن در 

سردخانه ها شد.

12 مرداد هیچ طالقی ثبت 
نمی شود

وزیر دادگســتری در نامه ای به رئیس حوزه 
ریاســت قوه قضاییه خواسته اســت تا قضات 
دادگاه های خانواده سراســر کشــور هیچ واقعه 
طالقی را در روز 12 مرداد مصادف با ســالروز 
ازدواج آسمانی حضرت امام علی )ع( و حضرت 
فاطمه )س( به منظور گرامیداشــت این روز و 
تکریم نهاد خانواده و امر ازدواج به ثبت نرسانند.

انعکاس
برای شهید، پویش مردمی رسوب زدایی از مزار شهدا

معاون کل وزارت بهداشت:

بیش از 99 درصد تبلیغات حوزه پزشکی و دارویی
" کذب و غیرقانونی" است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون کل وزارت 
بهداشت با بیان اینکه بیش از 99 درصد تبلیغات 
حوزه پزشــکی و دارویی" کذب و غیرقانونی" 
است، گفت: تبلیغ داروها و ذکر خواص درمانی 
در تبلیغات هر نوع مواد و محصول در رسانه های 
مـردم هستند، طبق  آنهـا  مخاطب  که  عمومی 

قانون ممنوع است.
دکتر ایرج حریرچــی در ارتباط تلفنــی با برنامه 
زنده شــبکه رادیویی گفتگــو در مورد نحوه نظارت بر 

تبلیغات پزشــکی در رسانه ها و فضای مجازی با اشاره 
به اینکــه قریب به اتفاق تبلیغات پزشــکی و دارویی 
کذب یا غیرقانونی هســتند، گفت: تبلیغ داروها و ذکر 
خواص درمانی در تبلیغات هر نوع مواد و محصول در 
رسانه های عمومی که مخاطب آنهـــا مـردم هستند، 

طبق قانون ممنوع است.
وی افــزود: بیش از 99 درصــد تبلیغات در حوزه 
پزشــکی و دارویی فاقد مجوز هستند در حالیکه طبق 
آیین نامه بند ب ماده ســه سازمان نظام پزشکی همه 

این تبلیغات باید شماره اخذ مجوز داشته باشند.
معاون کل وزارت بهداشــت تصریــح کرد: منظور 
از تبلیغــات پزشــکی و دارویــی، هرگونــه پیــام یا 
اطـالع رســـانی اسـت کـه منجر به ترغیب دریافت یا 
مصرف خدمات و محصوالت می شود؛ چرا که مشتری 
کافــی ندارد یا تبلیغات برخی پزشــکان که اکثرا هم 
پزشــکان مطرح و برجســته ای نیســتند به اشــکال 
مکتوب، شــنیداری، گزارش و... صرفا برای برای جلب 

مشتری صورت می گیرد.
حریرچی با تأکیــد بر اینکه تمامی تبلیغات فضای 
مجازی و شــبکه های ماهواره ای کذب هستند، گفت: 

تخلفات مذکور در رسانه های رسمی هم به میزان قابل 
توجهی وجود دارند، اما در فضای غیررســمی خصوصاً 
شــبکه های ماهواره ای و فضای مجازی شــدت بسیار 

زیادی دارند.
وی خاطرنشــان کرد: تمام داروهایی که از طریق 
شــبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند تقلبی است و از 
شبکه های غیررسمی و قاچاق وارد شده که اصال معلوم 
نیست در چه شرایطی نگهداری شده اند و مصرف آنها 

ممنوع است.
به گفته حریرچی، اکثریت جامعه پزشــکی به طور 
سالم خدمات خود را ارائه می دهند و در شرایط فعلی 
کــه کمبود متخصص داریم، وجــود صف انتظار برای 
ویزیت متخصصان، انجام تبلیغات گران قیمت توسط 
تعداد اندکی از پزشکان می تواند نشانه کمبود مشتری 

آنها و احتماال کیفیت عملکرد ایشان باشد.
معاون کل وزارت بهداشت در پایان گفت: سازمان نظام 
پزشکی که مسؤولیت قانونی نظارت بر تبلیغات پزشکی را بر 
عهده دارد، اخیراً اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اند، 
حلقه اول برخورد ســازمان نظام پزشکی در مورد تبلیغات 

غیراخالقی است.

تعداد بیکاران در ایران چند رقمی است؟
هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از کاهش نرخ بیکاری در ســه 
ماهه نخست خبر داده و با اعالم رقم بیکاری در 
کشور دالیل متعددی را در کاهش این آمار مؤثر 

دانسته است.
آنطور که وزیر کار می گوید مرکز آمار ایران مرکز رسمی 
اعالم آمار در کشور به شــمار می رود و بر اساس آمار اعالم 
شــده از سوی این مرکز طی ســه ماهه ابتدای امسال نرخ 

بیکاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
به گفته شــریعتمداری، دالیل مختلفی در کاهش نرخ 
بیــکاری مؤثر بوده کــه از جمله آنها پرداخت تســهیالت 
ارزان قیمت اشتغال روستایی به مناطق محروم روستایی و 

شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت بوده است.
وی همچنین از افزایش ســهم اشتغال روستایی از سبد 
اشــتغال کل کشــور خبر داد و گفت: این میزان از زیر سه 

درصد به 25.3 درصد رسیده است.
به گفته شریعتمداری، اگرچه میزان سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی طی دو سال گذشته کاهش داشته اما با بهره گیری 
از روشــهای جایگزین نظیر اعطای تسهیالت ارزان قیمت، 
ایجاد مشــاغل خانگی و ارائه آمــوزش در محیط کار تا حد 

زیادی نیاز به اشتغال برطرف شده است.
مرکز آمار ایران اخیراً در تازه ترین گزارش خود از رسیدن 
نرخ بیکاری بــه 10.8 درصد در بهار 1398 خبر داد. نتایج 

طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 1398 حاکی از آن است 
که تعداد شــاغالن در این فصل نســبت به فصل گذشــته 
)زمستان 1397( یک میلیون و 69 هزار و 700 نفر و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته )بهار 1397( 321 هزار و 293 

نفر افزایش پیدا کرده است.
صحبت های وزیر کار از کاهش نرخ بیکاری در سه ماهه 
نخست ســال و کاهش تعداد بیکاران به دو میلیون و 500 
هزار نفر در حالی است که گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت 
نیروی کار نشــان می دهد که در بهار امسال از مجموع 27 
میلیون و 339 هزار و 431 نفر جمعیت فعال کشــور، 24 
میلیون و 382 هزار و 744 نفر شــاغل و دو میلیون و 956 

هزار و 687 نفر بیکار بوده اند.
رســیدن نرخ بیکاری به 10.8 درصد در بهار 1398 در 
حالی اســت که نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته 11.7 

درصد بود.
بر اســاس گزارش مرکز آمار ایــران، اگر چه میزان نرخ 
مشارکت اقتصادی کشور نســبت به بهار سال گذشته 0.5 
درصد کاهش داشته اما نســبت به زمستان سال 1397 از 

رشد 1.1 درصدی برخوردار بوده است.
گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از نتایج 
طرح آمارگیری نیز بیانگر آن است که 932 هزار و 881 نفر 
از جمعیت بیکار کشور در بهار 1398 را زنان و دو میلیون و 
23 هزار 806 نفر را مردان تشکیل داده  است. همچنین نرخ 

مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال 40.6 درصد بوده و 
نشان می دهد که مردان با 65 درصد نسبت به زنان با 16.1 

درصد بیشترین میزان مشارکت اقتصادی را داشته اند.
بررســی روند نرخ بیکاری در استانهای کشور نیز نشان 
می دهد که به جز چند استان در بیشتر استانها کاهش نرخ 
بیکاری در بهار 1398 را نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن شــاهد هســتیم؛ به نحوی که نرخ بیکاری در کرمانشاه 
از 20.9 درصد در زمســتان 1397 به 14.7 درصد در بهار 
1398 و نرخ بیکاری در کردســتان از 19.6 به 12.5 درصد 
رسیده است و در مقابل اســتانهایی نظیر لرستان، گیالن، 
مازندران و هرمزگان با افزایش بیکاری مواجه بودند که برخی 
کارشناســان دلیل باال رفتن بیکاری در این استانها را وقوع 

سیل در بهار امسال عنوان کرده اند.
برابر آمارها، ســاالنه 800 هزار نفر نیروی جدید جویای 
کار به آمار بیکاران کشــور افزوده و وارد بازار کار می شــوند 
که بر این اســاس فراهم کردن فرصت های شغلی الزم برای 
جوانان جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری 
به شــمار می رود. دولت در برنامه ششم توسعه، مکلف شده 
نرخ بیکاری را تا چشــم انداز 1400 بــه 8.6 درصد کاهش 
دهد و در این راســتا با اجرای طرح اشتغال روستایی، طرح 
تکاپو، طرح اشتغال فراگیر، طرح مشاغل خانگی و ساماندهی 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی در جهت مقابله با بیکاری گام 

برداشته است.

الریجانی:

راهبرد ایران ارتقای امنیت در منطقه است
هگمتانه، گروه ایــران و جهان: رئیس مجلس 
شــورای اســالمی در دیدار وزیر خارجه عمان با 
یادآوری مسائل منطقه، تأکید کرد: راهبرد جمهوری 

اسالمی ایران، ارتقای امنیت در منطقه است.
علی الریجانی دیروز با یوسف بن علوی وزیر خارجه 

عمان دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در این دیدار ضمن 
یادآوری دوستی دیرینه ایران و عمان در شرایط مختلف 
و جنگ تحمیلی، گفــت: نقش عمان در اوضاع منطقه 
را مثبت می دانیم، کما اینکه عمان در مسئله هسته ای 
ایران نیز نقــش مهمی ایفا کرد. الریجانــی ادامه داد: 
توافق هســته ای در ایران مخالفانی داشت و با توجه به 
مجموع شرایط پذیرفته شد، ولی آمریکا یک سال پیش 
از این توافق خارج شد و این اقدام توهین به بسیاری از 
کشورها از جمله ایران و عمان بود، با این حال جمهوری 
اســالمی ایران یک ســال با درخواست رؤسای جمهور 
فرانسه و آلمان و البته انگلیسی ها، شرایط را تحمل کرد 

و به آنها فرصت جبران داد.
وی افزود: متأســفانه در این مــدت اروپایی ها هیچ 
اقدامــی انجام ندادنــد و به نظر می آید نتوانســتند یا 

نمی خواستند و خالف گفته بودند، بنابراین طبق توافق 
نامه هســته ای، ایران عمل متقابل براساس اصل "عمل 
به تعهدات به میزانی کــه طرف های مقابل به تعهدات 
عمل کنند" را انجام داد. الریجانی با اشــاره به مسائل 
منطقه ای و نگرانی های موجود در این خصوص، گفت: 
آمریکایی ها، ایران را تحریم کردند، اما جای سوال است 
که چرا انگلیس به این موضــوع ورود پیدا کرد، یا چرا 
کشتی ایرانی متوقف شــد؟ انگلیسی ها کشتی ایران را 
دزدیــده اند و ما نمی دانیم این چــه فایده ای برای آنها 
دارد؟ وی یادآور شــد: برخی کشــورهای منطقه برای 
دستیابی به امنیت پایدار باید رفتارشان را تغییر دهند، 
زیرا رفتــار کنونی منطقه را مختــل می کند. ظرفیت 
منطقه حدی دارد و نمی توان شــاهد جنگ طوالنی در 
یمن بود. رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
راهبرد جمهوری اسالمی ایران، ارتقای امنیت در منطقه 
است، گفت: امنیت به واسطه کشورهای منطقه حاصل 
می شود و دخالت کشورهای دیگر موجب بروز خطرات 

قابل پیش بینی خواهد بود.
غایی  پایدار، هــدف  امنیــت  و  ثبــات   *

همکاری های کشورهای منطقه

یوســف بن علوی در ایــن دیدار ضمــن یادآوری 
همکاری های ایــران و عمان، گفت: مســیر ما واحد و 
هدفمان یعنی ثبات امنیت پایدار در منطقه مشــخص 
اســت. ما از اینکه ایرانیان افراد عاقل و حکیم هستند، 
خیالمان آسوده است و معتقدیم ایران نقش مهمی در 

امنیت منطقه داشته است.
وزیر خارجه عمان یادآور شد: متأسفانه مشکل جهان 
فقــدان حاکمیت عقل و منطق اســت به طوری که ما 
در دنیا شــاهد رشد پوپولیسم و روی کار آمدن رهبران 
غیرمنطقی و غیر رشــید هســتیم، از این رو باید بین 

خودمان تعامل و تعاون داشته باشیم.
بن علوی تأکید کــرد: هدف ما اقناع جامعه جهانی 
در راستای دیپلماسی و ایجاد این باور است که "رخداد 
حوادثی که باعث آســیب به امنیت منطقه ما شــود به 
همه کشورها آسیب می زند. وزیر خارجه عمان خاطرنشان 
کرد: تالش زیادی در شــورای همکاری خلیج فارس صورت 
گرفت اما زمانی که بحران در شورای همکاری واقع شد، اولین 
قربانی همین شورا بود و اکنون به نظر می رسد که بحران در 
شورای همکاری خلیج فارس موجب تغییر نگاه ها و تفکرات 

برخی از کشورهای عضو شده است.

صالحی:

ایران در طول برجام 24 تن اورانیوم را غنی سازی کرد
رئیس  نایب  و جهان:  ایران  گروه  هگمتانه، 
سازمان  رئیس  گفت:  مســتقلین  فراکسیون 
اعالم  فراکســیون  جلســه  در  اتمی  انرژی 
اورانیوم  برجــام 300 کیلو  از  بعد  ایران  کرد 
را  اورانیوم  تن  بلکه 24  نکرده،  غنی ســازی 

غنی سازی کرد.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح جلسه 
دیروز فراکسیون مستقلین، گفت: علی اکبر صالحی 
رئیس ســازمان انرژی اتمی در این نشســت حول 
شــش محور ســخن گفت و در ابتدا تأکید داشت، 
تفــاوت در دیدگاه سیاســی و ایدئولوژیک و خارج 
شــدن ایران از مدار غرب بعد از انقالب، مهمترین 
عامل اختالفات غرب با ایران است و در حوزه انرژی 
هســته ای آن ها اختالفی ندارند بلکــه بهانه گیری 
می کننــد. به طور کلــی حتی اگر ایــران موضوع 
هســته ای را حذف کند بازهم مشکل غرب با ایران 
حل نمی شــود و ادامه دار خواهد بــود، زیرا آن ها با 

ایران مشکل سیاسی و ایدئولوژیک دارند.
وی با بیــان اینکه صالحی متذکر شــد، صنعت 
هســته ای به دلیل تضمن انرژی مطمئن، متعلق به 
نسل های آینده است یعنی هنگامی که ذخایر فسیلی 
تمام شــود، انرژی هسته ای نقش خود را ایفا می کند، 
افزود: بنا به نظر رئیس سازمان انرژی اتمی، این صنعت 
باعث اقتدار علمی، فناوری و صنعتی می شود که نتیجه 

آن اقتدار و غرور ملی است.
نایب رئیس فراکســیون مســتقلین تأکید کرد: 
صالحی در محور ســوم سخنان خود اعالم کرد، سهم 
انرژی هسته ای در سبد انرژی کشور براساس محاسبات 
گوناگون انجام می شود که سهم قابل توجهی است. هر 
یک هزار مگاوات برق هسته ای، باعث صرفه جویی در 
مصرف سوخت های فسیلی به میزان 11 میلیون بشکه 

نفت در ســال است و سبب عدم انتشار حداقل هفت 
میلیون تن گازهای آالینده خواهد شد.

جعفرزاده ادامه داد: رئیس سازمان انرژی هسته ای 
در محور بعدی ســخنان خود اضافه کرد برخی افراد 
با سوء اســتفاده از عدم اطالع کافی مردم نسبت به 
ابعاد تکنولوژیکی صنعت هســته ای کشــور، با ارائه 
عمدی اطالعات غلط، اهداف سیاســی خود را دنبال 
می کنند که این کار باعث تشــویش و نگرانی افکار 

عمومی می شود.
وی گفت: صالحی در محور پنجم ســخنان خود، 
گزارشی از پیشرفت های کشور در حوزه های مختلف 
هسته ای مانند اکتشاف، بیمارستان های یون درمانی، 
بیمارستان های هسته ای، غنی سازی و تولید و توسعه 
ماشــین های پیشــرفته به ســمع و نظر نمایندگان 
رســاند، همچنیــن صالحی تاریخچــه ای از صنعت 
هســته ای ایران از پیش از انقالب اســالمی تا کنون 
و اهمیــت این صنعت در حوزه های مختلف انرژی را 

برای نمایندگان تشریح کرد.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین گفت: بنابر اعالم 
صالحــی، ایران بعــد از برجام 300 کیلــو اورانیوم را 
غنی سازی نکرده، بلکه بعد از توافق هسته ای 24 تن 

اورانیوم را غنی سازی کرده است.

حذف قبوض کاغذی
 36 میلیون مشترک برق از مهرماه

مدیرکل  جهان:  و  ایــران  گروه  هگمتانه، 
با  توانیر  مشــترکان  امور  و  مصرف  مدیریت 
تأکید بر اینکه صدور قبوض کاغذی برای 36 
از مهرماه امسال  میلیون مشترک برق کشور 
متوقف خواهد شــد، گفــت: در حال حاضر 
شماره تلفن همراه بیش از 80 درصد مشترکان 
برق به منظور ارسال قبوض پیامکی و دیجیتال 

جمع آوری شده است.
هــادی مدقق با اشــاره به این کــه چهار روش 
به منظور دریافت شماره تلفن همراه مشترکان برای 
ارســال قبوض پیامکی در نظر گرفته شــده است، 
عنوان کرد: در روش نخست، مأموران قرائت کنتور 
پس از مراجعه به منازل شماره تلفن همراه مشترک 

را دریافت و در سامانه ثبت خواهند کرد.
وی ادامــه داد: در روش دوم نیز سرشــماره ای 

اعالم شــده اســت که مشترکان با ارســال شماره 
شناسه اشــتراک خود، اطالعاتشان در سامانه ثبت 
خواهد شــد و پس از این قبوض خود را به شــکل 

پیامک دریافت خواهند کرد.
مدقق افزود: در روش سوم نیز مشترکان می توانند 
با مراجعه به سایت 39 شرکت توزیع در سراسر کشور 
نســبت به ثبت اطالعات خود اقدام کنند. همچنین 
اپلیکیشــنی در سایت های یاد شــده قرار گرفته که 
مشترکان می توانند با استفاده از آن عالوه بر دریافت 
قبوض الکترونیکی، تمامی خدمات پس از فروش را 

از طریق این اپلیکیشن دریافت کنند.
بنا بر اعالم وزارت نیرو، مدیرکل مدیریت مصرف 
و امور مشترکان توانیر در پایان گفت: هم اکنون در 
دو استان کشور این برنامه کامال پیاده سازی شده و 
در این مناطق تنها قبوض الکترونیک صادر می شود.

ایران و جهان
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خبــر
فرمانده سپاه ناحیه مالیر:

آمادگی گروه های جهادی 
مالیر برای حضور در »جهاد 

همبستگی ملی«
سپاه  فرمانده  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
ناحیه مالیر از اعالم آمادگی گروه های جهادی 
مالیر برای حضور در طرح »جهاد همبستگی 

ملی« خبر داد.
ســید جواد حســینی با اشــاره بــه اقدامات 
و برنامه هــای ســپاه ناحیــه مالیــر در کمک به 
ســیل زدگان از ابتدای ســال تاکنون اظهار کرد: 
برای بازســازی خانه های سیل زدگان تاکنون مبلغ 
37 میلیون تومان هزینه شــده است وی از اعالم 
آمادگــی 50 گروه جهــادی از حوزه های مختلف 
مقاومت برای حضور در طرح جهاد همبستگی ملی 
خبــر داد و گفت: در این طرح از ظرفیت خیران و 
گروه های جهادی با هماهنگی بهزیستی و کمیته 
امداد اقدام به شناسایی خانواده مددجویان این دو 

نهاد با اولویت محرومیت زدایی کرده ایم.
فرمانده ســپاه ناحیه مالیر گفــت: احداث 29 
باب منزل مســکونی، تعمیر 39 بــاب منزل افراد 
آسیب دیده زیر پوشــش کمیته امداد و 32 مورد 
تعمیر منزل خانواده های زیر پوشــش بهزیســتی 
شناســایی شــده که در حــال حاضــر 15 نفر از 

مددجویان بهزیستی به بانک معرفی شده اند.
وی با اشاره به احداث سه باب منزل سیل زدگان 
افزود: 12 باب منزل سیل زدگان زیر پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی نیز با استفاده از ظرفیت گروه های 

جهادی بازسازی و مرمت شده است.
حســینی تصریح کرد: از ادارات کمیته امداد، 
بهزیســتی و بنیاد مســکن می خواهیــم مراحل 
آماده سازی تسهیالت را راحت انجام دهند؛ چراکه 
برخی از خانواده ها مشــکالت جسمی، حرکتی و 

ناتوانی مالی دارند.

همایش بانوان فعال اسدآباد در 
حوزه کسب و کار برگزار می شود

پیگیری تولید فرومنگنز
 در اسدآباد

صنعت،  مدیر  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
معدن و تجارت شهرستان اسدآباد از برگزاری 
همایش بانوان فعال در حوزه کسب و کار این 

شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.
رحیــم قربانی با اعــالم این خبــر اظهارکرد: 
ایــن همایش به منظور تجلیــل از بانوان فعال در 
عرصه اقتصادی و اشــتغال در شهریور با همکاری 
دســتگاه های متولی از جملــه اداره صمت برگزار 

خواهد شد.
وی همچنین با اشــاره بــه وضعیت ذوب آهن 
اســدآباد بیان کرد: با پیگیری های نماینده مردم 
اســدآباد در مجلس شورای اســالمی و با توجه به 
اینکه مناقصه ذوب آهن برگزار شده است، به زودی 
شرکت صبانور، فرد برنده را اعالم می کند تا تولید 

فرومنگنز در دستور این کارخانه قرار بگیرد.
قربانی در ادامه خاطرنشــان کرد: اداره صنعت، 
معدن و تجارت اسدآباد به عنوان عضو کوچکی از 
تولید، از تمامی طرح ها و ایده های که به امر تولید 
و اشتغال در روســتاها توجه دارد، حمایت کرده و 
زمینه اجرایی شــدن این طــرح و ایده ها را فراهم 

می کند.
وی یادآور شد: از همه صاحبان فکر و ایده تقاضا 
داریم اداره صنعت، معدن و تجارت اســدآباد را در 
زمینه های گوناگون یاری کرده و افرادی که تمایل 
بــه فعالیت در طرح های صنعتی دارند می توانند با 

مشاوره رایگان طرح های خود را به ثبت برسانند.
قربانــی در پایان عنوان کرد: متقاضیان کســب 
و کار در شهرستان اســدآباد می توانند همه روزه با 
شماره تلفن های 33123433- 33125999 برای 

راهنمایی و مشاوره تماس بگیرند.

مرگ جوان شوشتری در همدان
فرمانده  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
انتظامی شهرســتان همدان از کشف جسد 
جوان 37 ســاله شوشتری در یکی از منازل 
استیجاری واقع در کوی شهید مدرس شهر 

همدان خبر داد.
ســرهنگ جمشــید باقری اظهار کرد: شامگاه 
شنبه جنازه جوانی پیچیده شــده در پتو، توسط 
تیمی از مأموران کالنتری 12 کوی شهید مدرس 
کشف شــد. وی افزود: برادر و مادر متوفی که این 
موضوع را به پلیس اطالع داده بودند در اظهاراتشان 
بیان کردند که مدت یک سال از شوشتر به همدان 
مهاجرت کرده و در زیرزمین این منزل مســکونی 
مســتاجر هســتند. باقری بیان کرد: به گفته آنها، 
متوفی روز قبل با چند فرد ناشــناس درگیر شده 
و به علت ضربات وارد شده با چاقو، این جوان فوت 
می کند ســپس خانواده متوفی بی درنگ با پلیس 
تمــاس می گیرند. وی ادامه داد: پس از مشــخص 
شــدن آثار چاقو بر روی بدن متوفی و مدنظر قرار 
گرفتن فرضیه قتل، مأموران موضوع را به بازپرس 
کشــیک دادســرای همدان اطــالع می دهند که 
مقامات قضایی به همراه تیم بررســی صحنه جرم 
پلیس آگاهی در محل حاضر شــده و به بررســی 
تخصصی می پردازند. فرمانده انتظامی شهرســتان 
همدان تصریح کرد: با دســتور مقام قضایی جسد 
متوفی به پزشــکی قانونی منتقل شده و تا کنون 
یک نفر در این زمینه بازداشــت و برای تحقیقات 
تکمیلی تحویل اداره جرائم جنایی داده شده است.

خبــر

مدیر جهاد کشاورزی بهار:
250 هزار تن سیب زمینی
 در بهار برداشت می شود

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشــاورزی بهار با بیان اینکه شــش هزار 
به کشــت  بهار  زراعی  زمین های  از  هکتار 
ســیب زمینی اختصاص دارد، گفت: امسال 
بیش از 250 هزار تن ســیب زمینی در بهار 

برداشت می شود.
هوشــنگ کرمی با بیان اینکه در سال زراعی 
جــاری 250 هــزار تن ســیب زمینی از ســطح 
زمین های کشاورزی بهار برداشت می شود، اظهار 
کرد: عمده سیب زمینی های تولیدی در شهرستان 
بهار به صورت تــازه خوری بوده که پس از تولید 

روانه بازار مصرف می شود.
وی با اشــاره به اینکه برداشــت سیب زمینی 
تابســتانه از اواخــر تیر آغاز می شــود و تا پایان 
شــهریور ادامه دارد، اضافه کرد: میانگین برداشت 

این محصول از هر هکتار 43 تن است.
مدیــر جهاد کشــاورزی بهار افــزود: با ورود 
محصول تولیدی شهرســتان قیمــت آن در بازار 

مصرف تا حدود زیادی تعدیل خواهد شد.
کرمــی ارقام محصول تولیدی ســال جاری را 
آگریا، بانبا، جیلی، ســانته و مارفونا عنوان کرد و 
گفت: بخشــی از محصول تولیدی برای بذر سال 

آتی نگهداری می شود.
وی اظهار کرد: اســتفاده از ارقام اصالح شده، 
استفاده مناسب از کودهای دامی، شیمیایی و ریز 
مغذی و مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها سبب 
شده در سال جاری محصول تولیدی از نظر کمی 

و کیفی در وضعیت مناسبی باشد.

مدیر آبفار مالیر خبر داد
رفع مشکل کمبود آب 

در 17 روستای شهرستان مالیر

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر امور آب 
و فاضالب روستایی شهرستان مالیر از ورود 
چاه جدید روســتای »دهلق« به مدار خبر 
داد و گفت: مشکل کمبود آب شرب در 17 

روستای مالیر مرتفع شد.
محمدرضا ترکاشــوند روز گذشته به اقدامات 
انجام شده در راستای حفر و تجهیز چاه روستای 
»دهلق« اشــاره کرد و گفت: بــا توجه به ریزش 
دیواره های چاه پیشــین این روستا و خروج آن از 
مدار چــاه دیگری به عمق 120 متر حفر، تجهیز 

و راه اندازی شد.
وی بــا بیان اینکه با خــروج این چاه از مدار 
با مشــکل کمبــود آب در تعدادی از روســتاها 
و کاهــش کیفیت آب شــرب در برخی دیگر از 
روســتاها مواجه شــدیم، ادامه داد: با ورود چاه 
جدید به مدار و بهره برداری از آن، مشــکل آب 
مصرفی 17 روســتای مرتبط با مجتمع »دهلق« 

مرتفع شد.
ترکاشوند همچنین با اشاره به دیگر پروژه های 
در دســت اقدام در شهرســتان مالیر عنوان کرد: 
در حال حاضــر حفر و تجهیز چاه در روســتای 
»کهکــدان« در حال انجام اســت ضمــن اینکه 
تأمین برق چاه روســتای »منگاوی« از سیســتم 
خورشــیدی عملیاتی شــده و آماده بهره برداری 

رسمی است.
وی با بیان اینکه بر مبنای وظایف تعریف شده 
تعویض شــبکه های فرسوده آبرســانی در دستور 
کار شــرکت آب و فاضالب روستایی است، گفت: 
بر همین اســاس تعویض و به روز ســازی شبکه 

آبرسانی روستای »آورزمان« در حال اجراست.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان 
مالیر افزود: همچنیــن در مجتمع »علی آباد« و 
»دمــق« لوله ها خریداری شــده و کار در مرحله 

انتخاب پیمانکار است.
وی با بیان اینکه در ســال جاری هیچ یک از 
روســتای شهرســتان مالیر به لحاظ کمبود آب 
شــرب در وضعیت بحرانی قــرار نگرفتند، عنوان 
کرد: در سه ماهه امســال هیچ یک از روستاهای 

مالیر با تانکر آبرسانی نشدند.

بررسی مشکالت دانشگاه ملی مالیر با حضور مسؤوالن
هگمتانه، گروه شهرستان: مشکالت دانشگاه 
با حضــور نماینــدگان، فرماندار و  ملی مالیر 

شهردار مالیر بررسی شد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دانش مهیا و مســتعد دانشگاه ملی مالیر 
به  اقتصادی  رونق  و  اشتغال  تجاری سازی،  برای 
جایی رسیده اســت که همه باید در کنار هم از 

آن دفاع کنیم.
حجت االســالم احد آزادیخواه در نشست بررسی 
مشــکالت دانشگاه ملی مالیر که با حضور نمایندگان، 
فرماندار و شــهردار مالیر با هیأت رئیسه این دانشگاه 
برگزار شــد، پیگیری مشکالت این مرکز آموزش عالی 

را یکی از ضرورت ها دانست.
وی اظهارکــرد: از طریق ســازمان برنامه و بودجه 
و جلســه های مشــترک، برای اخذ اعتبار پروژه های 
کتابخانه مرکزی و ســالن آمفی تئاتر دانشــگاه مالیر 

تالش می کنیم.
مستمر  خواســتار حضور  آزادیخواه  حجت االسالم 
بنیــاد صیانت از خانواده دانشــگاه مالیر در بین مردم 

و شهرهای تابعه شد.
* از ظرفیــت خیران برای رفع مشــکالت 

دانشگاه ها استفاده شود
معاون اســتاندار و فرماندار مالیر نیز با بیان اینکه 
یکی از دغدغه های اصلی بنده اشــتغال در شهرستان 

اســت که کمک همــه مدیران و بخــش خصوصی را 
می طلبد، گفت: در زمان برگزاری جشنواره ها در مالیر 
و سال های گذشته از ظرفیت خوابگاه های دانشجویی 
استفاده  شده است و امسال نیز از این ظرفیت استفاده 

می کنیم.
قدرت ا... ولدی با اشاره به اینکه یکی از ظرفیت های 
بزرگ مالیر خیران اســت، افزود: از خیران شهرستان 

برای برطرف شدن مشــکالت دانشگاه ها و توسعه آن 
می توان استفاده کرد.

وی با اشــاره به این کــه التزام به اخــالق وظیفه 
دانشــجو است، اظهارکرد: دانشجویان فرزندان خود ما 
هستند و نهایت پشتیبانی و حمایت را از آن ها خواهیم 

داشت و این وظیفه ماست.
معاون اســتاندار خاطرنشــان کرد: بنیاد صیانت از 

نهاد خانواده که توســط دانشگاه مالیر تأسیس  شده و 
در سال های گذشته اقدامات بسیار مثبتی برای کاهش 
آسیب های اجتماعی انجام داده اما نیاز است تا این بنیاد 

به کار خودش با جدیت و همت بیشتری ادامه دهد.
وی با اشــاره به جهانی  شــدن انگور مالیر، افزود: 
پژوهشــکده انگور دانشــگاه مالیر یک توان و ظرفیت 
بزرگ برای شهرســتان است تا از علم در کنار کار نیز 

بهره بیشتری برده شود.
گفتنی اســت، نشســتی به منظور بررســی و رفع 
مشــکالت دانشــگاه مالیر با حضور نمایندگان مردم 
مالیر در مجلس شــورای اســالمی، معاون استاندار و 
فرماندار، شــهردار مالیر و رئیس سازمان اتوبوسرانی و 

اعضای هیأت رئیسه دانشگاه برگزار شد.
بررســی، بحــث و تبــادل نظر و رفع مشــکالت 
دانشــگاه در حوزه های بودجه ســال 98 دانشــگاه 
مالیر و کاســتی های آن، اخذ ردیف اختصاصی برای 
پژوهشــکده انگور و کشــمش، حقوق اعضای هیأت 
علمی و نقش مؤثر نماینــدگان در این زمینه، ایجاد 
مرکز پرتودهی، حمل و نقل، خوابگاه های دانشجویی 
و توســعه بنیاد صیانــت از نهاد خانــواده، از اهداف 

برگزاری این نشست بود.
در پایــان با نظر مســاعد و همکاری مســؤوالن، 
نمایندگان، فرماندار و شــهردار، تصمیمات و اقدامات 

مناسب پیرامون حل مشکالت اتخاذ شد.

امام جمعه مالیر: 

انتقادهای سازنده باید در نمازهای جمعه بیان شود
با  امام جمعه مالیر  هگمتانه، گروه شهرستان: 
تأکید بر اینکه در نمازهای جمعه انتقادهای سازنده 
باید بیان شود و در دولت قبل هم این انتقادها وجود 
داشته است، افزود: ما هرچه داریم از مردم است؛ 
بنابراین مدیران ادارات باید در دسترس باشند تا 

مردم به  راحتی بتوانند با آنها ارتباط بگیرند.
حجت االســالم  محمدباقــر برقــراری در پنجمین 
جلســه شورای اداری شهرســتان مالیر که با موضوع 
اخــالق مدیران از دیدگاه اســالم در دفتر امام جمعه 
با حضور جمعی از مســؤوالن اجرایی برگزار شــد، با 
گرامیداشت یاد و خاطره آیت ا... طالقانی با بیان اینکه 
چهل ســال از برپایی نخســتین نماز جمعه در کشور 

می گذرد و این نماز جمعــه برکات فراوانی برای نظام 
داشته اســت، گفت: یکی از رســالت های نماز جمعه 

تأکید بر وحدت و همدلی است.
امام جمعه مالیر افزود: کمی بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی و به فرمان امام خمینی)ره( نخســتین نماز 
جمعه کشور در تهران برپا و پس  از آن در بقیه شهرها 
نیز نماز جمعه اقامه شــد. دو هفته بعد از برپایی نماز 
جمعه کشــور، نماز جمعه در مالیر برپا شــد که این  
یک امتیاز برای مردم مالیر و نشــان از والیت پذیری 

این مردم دارد.
وی خاطرنشان کرد: امام  جمعه و نماینده ولی فقیه 
در مراکز اســتان ها را ولی  فقیــه تعیین و امام  جمعه 

شهرها را شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه انتخاب 
می  کنند و تعیین مدیریت این شــورا نیز برعهده ولی 

 فقیه است که نشان از جایگاه ویژه آن دارد.
امام جمعــه مالیر با بیــان اینکــه در ایران روی 
مطالــب خطبه بــرای ارائه بســیار کار می شــود که 
شاید در بســیاری از کشورهای اسالمی چنین نباشد، 
اظهارکرد: اشــعاری که جنبه تربیتی و حماسی دارند 
در تربیت فرزندان مؤثر اســت؛ بنابراین باید این اشعار 

در خانواده ها بیان شود.
حجت االســالم برقراری تصریح کرد: در شــهرها 
شهرداران یا دستگاه های فرهنگی احادیث و جمالتی 
درباره تکریم نماز جمعــه در محل های پرتردد نصب 

کنند تا مردم به حضور در نماز جمعه تشویق شوند.
وی با تأکید بر اینکه در نمازهای جمعه انتقادهای 
سازنده باید بیان شود و در دولت قبل هم این انتقادها 
وجود داشته است، افزود: ما هرچه داریم از مردم است؛ 
بنابراین مدیران ادارات باید در دسترس باشند تا مردم 

به  راحتی بتوانند با آنها ارتباط بگیرند.
حجت االســالم برقراری با اشــاره به اینکه توسط 
نماینــدگان مالیر و مســؤوالن زمینه اشــتغال دیده  
شــده که یکی از این موارد مبل منبت مالیر اســت، 
گفــت: مالیر، شــهر جهانی انگور نیز هســت که باید 
زیرســاخت های درخور آن فراهم شــود تــا بتوانیم 

گردشگران را در مالیر جذب کنیم.

بررسی موانع پیش روی 15 واحد تولیدی تویسرکان
موانع  و  مشکالت  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
15 واحد صنعتی ـ تولیدی تویسرکان در قالب 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.
طی مراســمی اعضای ستاد تســهیل و رفع موانع 
تولید تویســرکان با حضــور معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی و برخــی از مدیران دســتگاه ها از تعدادی 
از واحدهــای صنعتی ـ تولیدی این شهرســتان بازید 
کردند و مشــکالت شــرکت حمیل، شــهرک گلخانه 
فرســفج، الیاف ســازان، مــرغ زرین، پارت شــیمی، 

کشتارگاه صنعتی را مورد بررسی قرار دادند.
سپس ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان به 
ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار 
شد که وی در این جلســه از صاحبان شرکت حمیل 
خواســت به منظور ارزیابی مجدد محل اجرای طرح و 

ماشین آالت برای اخذ تخصیص اقدام کنند.
ظاهر پورمجاهد خطاب به بانک کشــاورزی برای 
رفع مشــکل این واحد تولیــدی اظهار کرد: هر میزان 

برای وثیقه کم بود، تضمین داده می شود.
وی با اشاره به مصوب ســتاد تسهیل و رفع موانع 

تولیــد در خصوص کاهش حریم افــزود: اجرای چهار 
گلخانه از طرح های جهاد کشــاورزی در تویســرکان 

انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان 
با اشــاره به اینکه ارزیابی وثیقه طرح تپه ریواسیجان 
از محــل اجرای طرح قابل قبول و مجدد مورد ارزیابی 
قرار گیرد، افزود: مشکل حقوقی داخلی واحد صنعتی 
ـ تولیدی مرغ زرین نیز باید برای برگشــت به چرخه 

تولید رفع شود.
وی بــا تأکید بر تســریع اخذ مجوز طرح توســعه 
هگمتان دارو به منظور تأمین سرمایه در گردش الزم 
برای این واحد تولیدی دارو از محل صندوق توســعه 
ملی گفت: مشــکل اوقافی فیلتر سرکان با هماهنگی 
با مدیرکل اوقاف استان طی جلسه ای در راستای رفع 
آن بررسی شود و مجوز طرح توسعه این واحد صنعتی 

ـ تولیدی اخذ شود.
وی خواســتار بررسی وضعیت دهکده باباپیرعلی در 
ناحیه فرســفج تویسرکان توســط طرح و برنامه جهاد 
کشاورزی استان شــد و گفت: آخرین وضعیت بررسی 

شده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه شود.
پورمجاهد با بیان اینکه طبق گفته مسوول مربوطه 
برای فاز اول کشــتارگاه صنعتــی 25 مترمکعب آب 
تأمین شــده و برای ادامه کار به شــرط تخصیص آب 
از وزارت نیــرو قطعا تأمین می شــود، گفت: برق این 

کشتارگاه تأمین نیاز خواهد شد.
وی گفت: برای اخذ تســهیالت مــورد نیاز اکنون 
ســامانه کارا بسته است و اقدام خاصی نمی توان انجام 
داد، در صورت باز شدن سامانه صاحب طرح می تواند 

پیگیری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار همدان 
گفــت: طبق بند الف تبصره 18 به دلیل اینکه منطقه 
قلقل رود تویسرکان منطقه محروم است صاحب پروژه 
برای بهره مندی از تســهیالت از این محل در سامانه 
ثبــت کنند، همکاران ما نیز در طــرح و برنامه کمک 

خواهند کرد.
وی اطالع رســانی را برای تأمین مواد اولیه شرکت 
پارت شــیمی ضروری دانســت و با بیان اینکه شهری 
مانند تویســرکان کــه خود تولیدکننده گردو باشــد 

نداریم، اضافه کرد: با این وجود شــرکت پارت شیمی 
دنبال مواد اولیه کار می گردد که این امر نشان دهنده 

عدم تعامل در این حوزه فعالیت است.
پورمجاهد بــا تأکید بر اســتفاده از ظرفیت تعاونی 
گردوکاران تویســرکان در خصوص مواد اولیه این واحد 
صنعتیـ  تولیدی بیان کرد: درخواســت تسهیالت داده 
شود و ارزیابی این شرکت برای دریافت وام انجام می شود، 
دســتگاه های تأمین اجتماعی و دارایی نیز با این واحد 

همکاری الزم در راستای رونق تولید را داشته باشند.
فرماندار تویسرکان نیز با اشاره به اینکه در راستای 
تأکید اســتاندار تقریبــا از تمام واحدهــای صنعتی 
تویسرکان بازدید داشتیم، اظهار کرد: ایجاد شناسنامه 
برای واحدهــای تولیدی به عنوان یک بانک اطالعاتی 

تویسرکان در مراحل پایانی کار قرار دارد.
سید رسول حســینی تأکید کرد: با توجه به اینکه 
مبنای کار بهبود معیشــت مردم است برهمین اساس 
بازدید و نشست های بررسی موانع، مشکالت و نیازهای 
واحدهــای صنعتی ـ تولیدی در مــدت یک ماه اخیر 

انجام شد.

شهردار مالیر:

آغاز عملیات محوطه سازی مسکن مهر و آبشار بام مالیر
هگمتانه، گروه شهرســتان: شــهردار مالیر 
گفت: عملیات محوطه ســازی مسکن مهر مالیر 
برای رفع معایب و مشکالت و بهسازی و تکمیل 

معابر شهری آن محله آغاز شد.
حسین بابایی افزود: یکی از موضوعاتی که همواره 
مورد توجه شــهرداری بوده بررســی و رفع مشکالت 
کوی مســاکن مهر است و در این راســتا جلساتی با 
مدیران عامــل تعاونی ها و ادارات مرتبــط به منظور 

بهسازی و تکمیل معابر شهری برگزار شد.
وی اظهارکرد: در صورت تأمین اعتبار از طریق اداره 
راه و شهرســازی و طبق تفاهم نامه ای که شهرداری با 
اداره کل راه و شهرســازی استان همدان منعقد کرده، 
شهرداری مالیر به عنوان مجری نسبت به ایمن سازی 

محوطه های مســاکن مهر و سایر مسیرهای دسترسی 
باقی مانده در کمترین زمان ممکن اقدام می کند.

شهردار مالیر در ادامه با بیان اینکه محوطه آبشار بام 
مالیر با اصالح الگوی مصرف آب، پوشش سبز بیشتری 
به خود گرفت، اضافه کرد: فضای سبز شهری به عنوان 
یکی از عوامل آســایش و رفاه عمومی، سهم زیادی در 
مطلوبیت فضا از نظر شــهروندان دارد؛ بنابراین سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری تالش می  کند فضای 

سبز موجود در مناطق مختلف شهر را تکمیل کند.
وی خاطرنشــان کرد: باتوجه بــه وضعیت کم  آبی 
در کشــور ضروری است که با یک برنامه  ریزی اصولی، 
فضای سبز موجود را توســعه داد؛ بنابراین از آنجا که 
پوشــش چمن فضای سبز شهرها ساالنه مقدار زیادی 

از آب شــهری را به خود اختصاص می دهد، به همین 
منظور برای تکمیل فضای سبز محوطه آبشار بام مالیر 
از گونه های مقاوم و ســازگار با کم آبی و مالچ ســنگی 

استفاده شده است.
وی گفت: اســتفاده از انواع مالچ در پوشش فضای 
ســبز شهری را می توان گامی در اصالح الگوی مصرف 
آب قلمداد کرد، هرچند جایگزین کردن مالچ به جای 
چمن، بستگی به هدف استفاده از چمن داشته و با در 
نظر گرفتن مکان مورد استفاده مالچ، باید انجام شود.

شــهردار مالیر ادامه داد: بیش از چهــار هکتار از 
زمین های ضلع غربی آبشــار بام مالیر با هدف توسعه 
فضای ســبز شهری، با درختان مقاوم به خشکی و کم 

مصرف از نظر نیاز به آب، درختکاری می شود.

بابایی اظهار کرد: به منظور توسعه پایدار شهر باید 
به مقوله حفظ محیط  زیســت و گسترش فضای سبز 
متناســب با افزایش جمعیت و گســترش شهر توجه 

ویژه ای شود تا فضای سبز پایدار داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه درختان با کارکرد آشــکار 
زیســت  محیطی خود، نقش عمده ای بر سالم ســازی 
فضای شــهر دارند، گفت: خشکســالی های دهه اخیر 
و گســترش گرد و غبار لزوم توجه بــه درختکاری را 
افزایش داده است، بنابراین این سازمان در سال جاری 
اقدام به توسعه فضای سبز ضلع غربی آبشار بام مالیر 
کرده است و درختان مقاوم به خشکی و کم نیاز از نظر 
مصرف آب در بیش از چهــار هکتار از زمین های این 

منطقه کاشته می شوند.

فعالیت 16 کارگاه آموزشی مهارت در تویسرکان
فرماندار  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
فنی  مراکز  خدمات دهی  به  اشاره  با  تویسرکان 
و حرفه ای تویســرکان به جامعه هدف خود در 
قالــب 16 کارگاه گفت: ما نباید تنها به تحصیل 
و آموزش اکتفا کنیــم؛ زیرا با تلفیق آموزش و 
مهارت نوجوانــان و نوجوانان ما موفق خواهند 

شد.
بعدازظهر دیروز فرماندار تویســرکان همراه معاون 
سیاســی خود، رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 
فرمانده انتظامی به مناســبت هفتــه مهارت آموزی از 
کارگاه هــای فنی وحرفه ای برادران شــهید مفتح این 

شهرستان بازدید کرد.
فرماندار تویســرکان با اشاره به خدمات دهی مراکز 
فنی و حرفه ای تویســرکان به جامعــه هدف خود در 
قالــب 16 کارگاه اظهــار کرد: از مجمــوع این تعداد؛ 

هشــت کارگاه آموزشــی مختص مرکز بنت الهدی و 
هشت کارگاه آموزشی در مرکز فنی و حرفه ای شهید 

مفتح این شهرستان است.
سید رسول حسینی با اشــاره به اینکه در مجموع 
90 دوره عنوان اســتاندارد آموزشــی دو مرکز فنی و 
حرفه ای تویســرکان امســال آموزش داده می شــود، 
اضافه کــرد: یک هزار و 200 مرد و 600 زن امســال 
از کارگاه هــای آموزشــی مرکز فنــی و حرفه ای این 

شهرستان بهره مند می شوند.
وی با اشــاره به تالش برای هدایــت آموزش ها به 
ســمت فنی وحرفــه ای و ممانعت از مــوازی کاری در 
دســتگاه های عامل گفت: پیگیری استفاده از امکانات 
فنی وحرفه ای را در دســتور کار داریم و سعی خواهیم 
کرد هر دســتگاهی را متولی یک دوره آموزشی کنیم، 

هر چند زمان بر است.

حســینی با اشــاره بــه کارآمدی کســب مهارت 
در دوره هــای کوتاه مــدت و بلندمدت با اســتفاده از 
آموزش های فنی و حرفــه ای بیان کرد: مهارت آموزی 

در این دوره ها ضمن انجام کارهای فردی و تأمین نیاز 
مالی، ورود به بازار کار به عنوان استادکار سبب رشد و 

پویایی فرد و جامعه می شود.

شهرستان
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هگمتانه، گروه خبر همــدان: حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، بهار سال 1357 را همچنان در تبعید از 
سوی رژیم پهلوی در شهرستان ایرانشهر در استان 

سیستان و بلوچستان سپری می کردند.
روحانی مبارز و تبعیدشده از مشهدالرضا علیه السالم، 
برای ایجــاد یک پایگاه مدهبی جهت انجام فعالیت های 
سیاســی و مبارزاتی، مسجد آل الرسول صلوات اهلل علیهم 
ایرانشــهر را که تقریباً به صورت متروک و نیمه کاره در 
آمده بــود و تنها در بعضی ایام ســال مانند دهه ی اول 
محرم فعالیت هایی در آن میشــد، احیاء کــرده بودند. 
هنوز یک ماهی نگذشــته بود که آیت اهلل خامنه ای برای 
تشدید فعالیت های سیاسی در قالب های مذهبی و دینِی 
مورد عالقه ی مردم، ایــده ی برگزاری جدِی نماز جمعه 
را در همان مســجد مطرح کرد. ایــده ای که بالفاصله با 
پیگیری های خود ایشــان محقق شد و رفته رفته مردم 
ایرانشــهر هم از آن استقبال کردند. 22 اردیبهشت 57، 
یکی از آدینه هایی بود که در آن دوران آشوب و هیجان، 
نماز جمعه ی آیت اهلل خامنه ای در مســجد آل الرســول 
ایرانشهر اقامه و خطبه هایی در وصف شرایط کشور ایراد 
شد. همزمانی این جمعه با ایام چهلم شهدای قیام مردم 
یزد در نهم و دهم فروردین 57، باعث شد که در بخشی 
از خطبه ها، خطیب جمعه به حوادث آن شهر و کشتار و 
سرکوب بیرحمانه ی مردم اشاره داشته باشد. آن روزها، در 
عین حال که وضع مراکز اصلی کشور و شهرهای بزرگ، 
نا آرام بود و فشــار و اشراف ساواک و نیروهای امنیتی بر 
مبارزان بیشتر شده بود، اما آیت اهلل خامنه ای در خطبه ها 
صریح تر و به صورت عمومی از شــرایط کشور و مبارزات 
سخن گفتند. ایشان در خطبه اول، اتحاد دین و سیاست 
را، به عنوان توجیه و مبنای ایدئولوژیک مبارزات تبیین 
کرد و در خطبه دوم، اسالم، به عنوان هدف این مبارزات 
و مجاهدت های مردم در سراسر کشور، از سوی آیت اهلل 

خامنه ای معرفی شد.
به مناســبت فرارسیدن چهلمین ســالگرد برگزاری 
اولین نماز جمعه در دوران انقالب اسالمی ایران در پنجم 
 ،KHAMENEI.IR مــرداد 1358، پایگاه اطالع رســانی
متن و صوت خطبه هــای نماز جمعه ی حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در چهلم شهدای قیام مردم یزد را که در دوران 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی)22/2/1357( در مسجد 
آل الرسول)ص( ایرانشهر در دوران تبعید ایشان ایراد شده 

است، برای اولین بار منتشر می کند.
خطبه ی اول

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
الحمدهلل  رّب العالمین احمده حمداً متواتراً بتواتر آالئه 
و متواصاًل بتواصل نعمائه اشهد ان ال اله ااّل اهلل  کما شهد 

بذلک رسله و شهدت بذلک مالئکته.
... دیــن مقّدس اســالم، فقط دنیــا و آخرت مردم 
را و زندگــی ماّدی و معنوی انســان را از راه برنامه های 
هماهنگ، به ســعادت و صالح میرســاند. چنین نیست 
که اســالم فقط آخرت مــردم را آباد کند و کاری به کار 
دنیای مردم نداشــته باشد. از جمله ی تهمت های بسیار 
ناجوانمردانه ای که دشمنان اسالم و دشمنان دین بر این 
آئین مقّدس وارد کرده اند، یکی این است که گفته اند دین 
اسالم فقط به امور اخالقی و معنوی میپردازد و به دنیای 
مردم کاری ندارد. این تهمتی است که اکنون چند قرن 
است که دشمنان و استعمارگران و در کنار استعمارگران، 
مســتبّدان و خودکامگان از آن بهره میبرند و اســتفاده 
میکنند. به مردم مســلمان تفهیم میکنند که باید فقط 
به فکر اخالق خود و به فکر آخرت خود باشــند؛ مسائل 
جهانی، مسائل سیاسی، مسائلی که مربوط به ارتباطات 
عظیم بین المللی اســت، به آنها ارتباطی ندارد و هستند 
کســانی که برای آنها تصمیم بگیرند و برای خود عمل 

کنند.

در حالی  که دین مقّدس اســالم برعکس این تصّور، 
نقطــه ی مقابل آن چیزی اســت که اینهــا گفته اند و 
میگویند. اسالم، دین زندگی است. در اسالم همان اندازه 
که مســائل معنوی و اخالقی هســت، مسائل سیاسی و 
دنیایی هست. به همان اندازه که نماز اهّمّیت دارد، جهاد 
در راه خدا اهّمّیت دارد. در نماز به همان اندازه که انسان 
باید به ســوی خدا برود، باید بــه همان اندازه کین)1( و 
کید دشــمنان خدا را هم بفهمد و در مقابل آنان جبهه 
بگیرد. چنین نیست که انساِن مسلمان اگر نماز بخواند و 
عبادت کند و در کنج خلوتگاه محراب بنشیند، مسلمانی 
خود را کامل کرده باشد. مسلمان اگر میخواهد مسلمان 
کاملی باشد، به امور دنیا هم باید بپردازد، سیاست هم باید 

بفهمد، در سیاست هم باید مداخله کند.
به ما میگویند دین از سیاســت جدا اســت؛ اســالم 
میگوید دین و سیاســت یکی است، سیاست جزء دین 
اســت، جزو احکام دین اســت؛ مهم ترین بخش فقِه ما، 
بخش سیاســات اســت. به قول یکــی از مراجع عظیم 
تقلیِد گذشته-رحمةاهلل  علیه- ُمعَظم)2( دین را سیاسات 
تشکیل میدهد. احکام حکومت، مقّررات مربوط به حاکم، 
وظایــف حاکم در مقابل مــردم، وظایف مردم در مقابل 
حاکم، قضــاوت درباره ی اینکه چگونه انســانی میتواند 
حاکم باشــد و صالحّیت این منصــب را دارد و چگونه 
انسانی این صالحّیت را ندارد، اینها همه مسائل فقه اسالم 
است؛ مجتهد همچنان که احکام صالت و صیام و زکات را 

استنباط میکند، اینها را هم باید استنباط بکند.
و یکــی از مهم تریــن مباحث فقه مــا بحث والیت 
اســت، یعنی بحث حکومت. امیرالمؤمنین )صلوات اهلل  و 
ســالمه علیه( بخش مهّمی از خطبه ها و نامه های خود 
را که در نهج  البالغه گرد آمده است، به مسئله ی حکومت 
اختصاص داده است؛ برای حاکم، معیارهایی بیان میکند؛ 
به مردم مســلمان میفهماند که باید چگونه حاکمی بر 
مردم مســلمان حکومت کند و این حق از آِن کیســت. 
و وقتی حاکمی با این شرایط بر مردم مسلمان حکومت 
کرد، وظیفه ی مردم در مقابل او چگونه اســت. َو اَعَظُم 
َما افَتَرَض اهللُ ُســبحانَُه ِمن تِلَک الحقوِق َحقُّ الوالی َعلَی 
الرَّعیَِّة َو َحقُّ الرَّعیَِّة َعلَی الوالی؛ در میان حقوق گوناگون 
حّق پدر به فرزند، حّق فرزند به پدر، حّق زن و شــوهر با 
هم، حّق برادران مســلِم با هــم، از همه مهم تر و از همه 
بزرگ تر، حّق متقابل حاکم و رعّیت اســت؛ بزرگ ترین 
حقوق این حق اســت. َفریَضٌة َفَرَض اهلُل  ُســبحانَُه لُِکّل؛ 
فریضه ای اســت که بر گردن هــر یک در مقابل دیگری 
خدای متعال قرار داده اســت. وقتی مردم مسلمان این 
حقوق را مراعات کردند، حاکم به حّق خود در محکومین 
و در رعّیت رســید، و محکومین حّق خود را در دســت 
حاکم و سیاست حاکم به دست آوردند، آن  وقت نتیجه 
چه میشــود؟ َفَجَعلَها نِظاماً لُِدنیاُهم َو ِعّزاً لِدیِنِهم؛ وقتی 
حاکم و محکوم، حقوق متقابل یکدیگر را مراعات کردند، 
دنیای آنان انتظام پیدا میکند، از حالت آشفتگی بیرون 
می آید، وضع اقتصادی و اجتماعی ســامان پیدا میکند. 
و ِعّزاً لِدیِنِهم؛ دین آنــان، فکر آنان، ایدئولوژی حاکم بر 

اجتماع آنان، عّزت پیدا میکند.
امروز اگر مســلمانان عالَم به اســالم عمل میکردند، 
جامعه ی خود را به وسیله ی اسالم -نه به وسیله  ی مکتبی 
دیگر- نوسازی و بازســازی میکردند، جامعه ی اسالمی 
کافی بود که همه ی مردم دنیا را به اسالم بکشاند، کافی 
بود که مردم را به گرویدن به اسالم تشویق کند، که »صد 

گفته چون نیم  کردار نیست«)3(...
پروردگارا! به محّمد و آل محّمد، تو را سوگند میدهیم 

ما را با معارف اسالمی و معارف علوی آشنا بگردان.
اعوذ باهلل  من الّشــیطان الّرجیم، بِســِم اهللِ الرَّحمِن 
الرَّحیِم. ُقل یاَایَُّها الکافِــروَن. ال اَعُبُد ما تَعُبدوَن. َوال اَنُتم 
عابِدوَن ما اَعُبُد. َو ال اَنَا عابٌِد ما َعَبدتُم. َوال اَنُتم عابِدوَن ما 

اَعُبُد. لَُکم دیُنُکم َولَِی دین.)4(
خطبه ی دوم

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
قال علّی )علیه  الّســالم(: فلَوال ُحضوُر الحاِضِر َو قیاُم 
ِة بُِوجوِد الّناِصــِر َو ما اََخَذ اهلُل  َعلَی الُعلَماءِ ااَّل یُقاّروا  الُحجَّ
ِب َمظلــوٍم اَلَلَقیُت َحبلَها َعلَی  ِة ظالٍِم َو ال َســغَ َعلَی ِکظَّ
غارِبِها َو لََسَقیُت آِخَرها بَِکأِس اَوَّلِها َو اَلَلَفیُتم ُدنیاُکم َهِذِه 

اَزَهَد ِعندی ِمن َعفَطِة َعنز.)5(
امیرالمؤمنین )صلوات اهلل  و ســالمه علیه( آنچه را که 
گفته اســت عمل کرده است. بعد از آنکه مردم مسلمان 
ِگرد خانه ی آن حضرت را گرفتند و تصّدی مقام حکومت 
را از او خواســتند، علیّ بن ابی طالب بر سر یک دوراهی ای 
قــرار گرفت: از طرفی بی اعتنائــی او به همه ی زیورهای 
زندگی؛ همه ی آن جلوه هایی که در دنیا برای مردم دنیا 
جاذبه دارد، برای او ندارد؛ مردم قتل میکنند برای قدرت، 
جنایت میکنند به خاطر قدرت، دروغ و فریب و ریا در راه 
قدرت برای آنها کارهایی اســت روا و جایز، اّما قدرت در 
نظر امیرالمؤمنین به خودی خود یک چیز کم ارزش است. 
با نظر کم ارزش ]به آن[ نگاه میکند، او را تحقیر میکند، 

او را پس میزند.
اّما از طرف دیگــر، امیرالمؤمنین میبیند اینجا حّق 
انسانها مطرح اســت؛ اگر او زمام امور را به دست نگیرد، 
چه  کســی زمام را به دســت خواهد گرفت و چه  کسی 
انسانها و مسلمانها را زنده خواهد کرد؟ چه  کسی تبعیض 
و اختالف طبقاتی را از بین خواهد برد؟ چه  کسی اموال 
غصب شــده را از غاصبان خواهد گرفــت و به مغصوبان 
پس خواهد داد؟ چه  کسی با ستمگران خواهد جنگید؟ 
چرا این حّق عظیم انســانها را ندیده بگیرد؟ لذاست که 
حکومت را قبول کرد. میگوید: لَوال ُحضوُر الحاِضر، اگر نه 
ِة بُِوجوِد  این بود که مردم به طرف من آمدند؛ َو قیاُم الُحجَّ
الّناِصر، و برای من مسلّم شد که یاورانی خواهم داشت؛ َو 
مــا اََخَذ اهلُل  َعلَی الُعلَماء، اگر نه این بود که خدا از دانایان 
و آگاهان پیمان گرفته است. دست آنها را بسته -آنهایی 
که نمیدانند، معاقب نیســتند به قدر آنان که میدانند؛ 
وای بر آن کسانی که میدانند و بر طبق تکالیفشان عمل 
نمیکنند! یکی از بزرگ ترین تکالیف دانایان این است که 
آنهایی را که نمیدانند ارشــاد کنند تا همه بدانند؛ اسالم 
این را میخواهد؛ اسالم میخواهد آنکه نمیداند به وسیله ی 
آنکه میداند آگاه بشود تا همه بدانند و ناگهان عالَم اسالم 
و جامعه ی اســالم، همه با هم عمل کنند و پیش بروند؛ 
بر نادان نمیبخشاید از آنکه چرا نادان مانده است، بر دانا 
بیشتر نمی بخشاید که چرا عمل نکرده است و چرا نادان 
را آگاه نساخته است- خدا بر دانایان و آگاهان چه عهدی 
ِة  گرفته؟ ااَّل یُقاّروا، خوب گوش کنید، ااَّل یُقاّروا َعلَی ِکظَّ
ظالٍِم َو ال َســَغِب َمظلوم؛ دو کلمه است: خدا بر مردمان 
دانا و آگاه پیمان گرفته که بر سیرِی ستمگر و گرسنگی 
مظلوم صبــر نکنند. همه ی آگاهان عالَم، همه ی عالمان 
عالَم، همه ی دانایان موّظفند که به این تکلیف عمل کنند؛ 

این کالم امیرالمؤمنین است.
امیرالمؤمنیــن میگوید من حکومــت را قبول کردم 

بــه خاطر همین پیمان؛ خدا از مــن پیمان گرفته، خدا 
مرا مجبور میکند که صبر نکنم، ساکت ننشینم؛ خدا از 
من میخواهد که من ظالم را ســیر و مظلوم را گرســنه 
تحّمل نکنم، اجازه ندهم که بعضی بر بعضی ستم کنند. 
با این جور اقتضاء حکومت را قبول میکند امیرالمؤمنین. 
میگوید اگر این نبود، اَلَلَقیُت َحبلَها َعلَی غارِبِها؛ ریسمان 
خالفت را روی پشتش می انداختم، او را رها میکردم که 
برای خــودش هر جا رفت برود؛ این روش امیرالمؤمنین 

است.
ما مردم باید بدانیم که شــیعه ی علی مسؤولیتش از 
همه بیشتر اســت؛ چرا؟ چون رهبری، این چنین آگاه 
داشته، چون همه  چیز به او گفته شده است. اّدعای شیعه 
بودن، خود مسؤولّیتی دارد. آن کسانی که مّدعی پیروی 
ائّمه هستند، مســؤولّیت بزرگ تری دارند و عالِمان شان 
مســؤولّیت سنگین تری. چگونه میتوان َدم از اسالم زد و 
زندگی فردی و اجتماعی را طبق اسالم و با احکام اسالم 
تطبیق نکرد؟ چگونه میتــوان مّدعی پیروی علی بود و 
حقایق را ندانســت و نگفت؟ لذاست که علمای تشّیع، 
آگاهان، دانایان، آن کســانی که به راســتی شایستگی 
نام جانشــین و پیرو علی را داشــتند، در طول تاریخ هر 
جا نــگاه میکنید، اینها را در مقابل قدرتهای مســلّط و 
ســتمگر می بینید. از زمان ائّمه ی هدیٰ )علیهم  الّسالم( 
چنین بوده اســت تا روزگار ما، تا امــروز. آن قدرتی که 
در مقابل کجی و نابسامانی ایستاده است در طول تاریخ 
و امروز هم می ایستد، قدرت علم، قدرت آگاهی مذهبی، 
قــدرت پیروی از قرآن اســت و بس. آن جامعه هایی که 
دین را دارند و قرآن را دارند، مخصوصاً علی را دارند، آن 
جامعه ها بهتر و رساتر و مستحکم تر و مسلّح ترند در مقابل 
نابســامانی ها و کجی ها. اگر در جامعه کجی و نابسامانی 
هست، هر جا که کجی و نابسامانی است -هر گوشه ای از 
زوایای جامعه- آن گوشــه از دین به همان نسبت فاصله 

دارد. آن گوشه از آِن دین نیست.
جامعه ی مــا، مملکت ما، محیط مــا، ما مردمی که 
مّدعی هستیم که شیعه ایم و پیرو علی، چقدر به احکام 
علوی نزدیک است؟ چقدر در آن عدالت و قسط هست؟ 
چقدر در او آزادی بیان هســت؟ چقدر انســان متفّکر و 
آگاه، حق دارد که بیندیشد و اجازه دارد که بگوید؟ امروز 
در همین زمان هم علمــای بزرگ ما در ایران، در خارج 
ایران، مراجــع عظیم تقلید و علمای بزرگ، همه همین 
را میگویند؛ ســخن آنها در مقابل هیأت حاکمه ی ایران، 

امروز همین است.
این حوادث اخیر را شــنیده اید؛ این حوادثی اســت 
که باید در نماز جمعه مطرح بشــود؛ جزو فرائضی است 
که خطیب باید بگوید؛ ملزم اســت که افکار را در جریان 
بگذارد. من حرف تازه ای در این زمینه ندارم. خبر جدیدی 
که شما ندانید ندارم. آنچه من میدانم همان چیزی است 
که همه میدانید: غوغاســت، اعتراض است. سخن از این 
است که مردم نارضایی هایی دارند. اعتراضهایی میکنند، 
حرفهایی میزنند. بر همه ی مســلمانها الزم است که اگر 
خود جزو آن معترضان نیستند، بدانند که این معترضان 

چــه میگویند. ما درصددیم بدانیم که این معترضان چه 
میگویند. دو نکته را در اینجا حتماً باید عرض کنم و شما 

برادران و خواهران مسلمان بشنوید.
نکته ی اّول این است که این اعتراضهایی که در سراسر 
ایران هست، بر خالف آنچه که مطبوعات ما -که یکسره 
متأّسفانه مزدورند- و وسائل ارتباط جمعی ما میگویند، 
اینها یک اقلّّیت نیستند، اکثریّتند. در ایران هر حرکتی که 
علما بکنند، مردم دنبالشان هستند. علمای شیعه، مظهر 
توّجه ها و خواست ها و انگیزه های مردمند. شما مردمی که 
در این شهر زندگی میکنید، مانند 35 میلیون مسلمان 
دیگری که در این مملکت هستند، مقلّد هستید، تقلید 
میکنید. تقلید یعنی چه؟ یعنی پیروی از یک عالِم دین؛ 
این یک چیزی است که شناخت بافت زندگی ایرانی، آن 
را اثبات میکند. انسان ایرانی، بدون تقلید زندگی نمیکند؛ 
از چه  کسی تقلید میکند؟ تقلید از فالن روشنفکر؟ تقلید 
از فالن مهندس؟ تقلید از فالن سیاستمدار؟ ابدا! تقلید از 
عالِم و مرجع دینی و روحانی. اگر کسی بخواهد بداند که 
این حرکت، این قیام، این اعتراض، این سکوت -هرچه-، 
هر حادثه ای که در ایران وجود دارد، متعلّق به اقلّّیت است 
یا به اکثریّت، باید ببیند آیا علما در این حرکت هستند 
یا نیســتند. در هر حرکتی که علما هستند، این حرکت 
مال اکثریّت مردم است؛ دلیلش هم این است که هر جا 
اینها یک پیغامی دادند، یک اعالمّیه ای دادند، یک دعوتی 
کردند، گروه های کثیر مردم به ندای اینها پاســخ گفتند 
و آنهــا را اجابت کردند. این چه حرفی اســت که بعضی 
میزنند و روزنامه ها تکــرار میکنند و میگویند اینها یک 
اقلّّیت چند هزار نفری هستند؟ این دروغ است. اینها یک 
اکثریّت چندین میلیون نفری هستند؛ اینها مسلمان ها و 
شیعه ی این مملکتند؛ چه اقلّّیتی؟ مخالفیِن اینها اقلّّیتند؛ 
آن کســانی که اینها را و سخنانشان را تحّمل نمیتوانند 

بکنند اقلّّیتند؛ اینها اکثریّتند. این نکته ی اّول.
نکته ی دّوم این اســت کــه به چه انگیــزه ای این 
حرکت ها، این تظاهرها، این تجّمع ها، این منبر رفتن ها 
که علما، فضــال، مدّرســین، مراجع، علمــای بزرگ، 
ســخنرانی میکنند، بیانیه میدهند، حــرف میزنند، به 
چه انگیزه ای این  همه انجام میگیرد؟ از خودشــان باید 
بپرسید؛ خود آنها در بیانیه هایشان، در شعارهایشان، در 
گفته ها و نطق ها و سخنرانی هایشان این را برای ما روشن 

کرده اند؛ آنها میگویند در این مملکت باید اسالم باشد، 
در این مملکت باید قرآن حکومت کند، در این مملکت 
مردم باید اجازه داشته باشند که مسلمان باشند؛ همین. 
به کسی اجازه ی مسلمان ماندن داده نمیشود. تبلیغات 
و زرق و برقها و فحشاء زورکی و فساد اجباری نمیگذارد 
مردم آن چنان که اسالم خواسته است بمانند. دخترها 
و پســرهای ما را دارند در منجالب فساد غرق میکنند؛ 
این کانالهای تلویزیون، کانالهای فســاد است در داخل 
خانه های ما؛ ایــن رمانهای هیجان انگیز، این مطبوعات 
رنگین نامــه ی نفرت انگیز، این تبلیغــات دروغین، این 
مســائل تجّمل و آرایشی که مثل ســیل دارد وارد این 
مملکت میشــود، این مدهایی که آزادانه دارد بر گردن 
پســر و دختر ما تحمیل میشود، این زبانهای حق گویی 
که هر روز بیش از روز قبل بسته میشود، این حرفهای 
دروغی که به آســانی و مثل آب رواج داده میشود، اینها 
اجازه نمیدهند که انسان مسلمان بماند. »چو ِگل بسیار 
شــد پیالن بلغزند«؛)6( پیرها و پیلها و پیل تَن ها را هم 
دارنــد میلغزانند، جوان ما که جــای خود دارد! همه ی 
حرف همین است؛ علما این را میگویند، مردم مسلمان 
ایــن را میگویند؛ میگویند در این جامعه و مملکتی که 
نام مســلمان روی خود نهاده است، مردم باید مسلمان 
زندگی کنند، باید مقّررات اســالمی اجرا بشــود، باید 

آزادی باشد، باید اقتصاِد سالم باشد.
... در یک مجمعی جمع شــدند، در یک مســجدی 
اجتماع کردند، به نام عالِم و مرجعی که او را خواستند 
شــعار دادند؛ پاسخ شــعار با گلوله داده شده! مردم در 
مقابل حرفی که میخواسته اند و سخنی که میخواسته اند 
ابراز بکنند هیچ تأمین جانی نداشتند؛ باز علما اعتراض 
کردند که چرا مردم را میکشــید؟ و همین  طور مطلب 
تــا امروز ادامه پیــدا کرده؛ ماجرا این اســت. صحبِت 
اخاللگری نیســت، صحبِت »از خــارج ایران آمده ای« 
نیست، صحبت اقلّّیتی نیست؛ این سخِن مردِم مسلماِن 
این مملکت اســت. جوان و پیر و بازاری و دانشگاهی و 
روحانی و طلبه و واعــظ و همه وهمه، حّتی کارمندان 
دولتی و نظامیان و غیر ذلک در این خواســت عمومی 
در سراســر ایران همراه بوده اند؛ همــه دنبال علما راه 
افتاده اند؛ هر کس نماز میخوانده، هر که روزه میگرفته، 
هر که حج میکرده، هر که از علما تقلید میکرده، در این 
راه بــا علما همراه و همگام و هم هدف بوده؛ حاال بعضی 
اقدام کرده اند، بعضی ]هم[ که اقدام نکرده اند دلشان با 

علما بوده؛ اینکه اقلّّیت نشد! کدام اقلّّیت؟
1( کینه

2( بخش اعظم چیزی
3( منسوب به فردوسی

4( سوره ی کافرون »به نام خداوند رحمتگر مهربان. 
بگو: ای کافران! آنچه میپرســتید نمیپرســتم، و آنچه 
میپرســتم شما نمیپرســتید، و نه آنچه پرستیدید من 
میپرستم، و نه آنچه میپرستم شما میپرستید. دین شما 

برای خودتان، و دیِن من برای خودم.»
5( نهج البالغه، خطبه ی 3

6( ســعدی. گلستان، باب پنجم، حکایت 17 )بگفت 
آنجا پری رویان نغزند / چو گل بسیار شد پیالن بلغزند(

7( سوره ی ناس؛ »به نام خداوند رحمتگر مهربان. بگو: 
پناه میبرم به پروردگار مردم، پادشاه مردم، معبود مردم، 
از شــّر وسوسه گر نهانی؛ آن کس که در سینه های مردم 

وسوسه میکند، چه از جّن و ]چه از[ انس.«

رعایت قوانین حریم خطوط لوله انتقال گاز 
ضامن امنیت جانی انسان ها و حافظ سرمایه های ملی است

هگمتانــه، گروه رویــداد: همایش »حریم خطوط لولــه، چالش ها و 
مسؤولیت های اجتماعی« برگزار شد.

بــه گزارش هگمتانه به نقل از روابــط عمومی منطقه هفت عملیات انتقال گاز، 
همایش »حریم خطوط لوله، چالش ها و مســؤولیت های اجتماعی« با حضور جمع 
زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان و اعضای کمیته حریم منطقه 

در اتاق جلسات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان برگزار شد.
در این همایــش، عبادی مدیر منطقه هفت عملیات انتقال گاز در ســخنانی 
ضمــن تشــریح و تبیین اجمالی قوانیــن حریم خطوط لوله انتقــال گاز و طرح 
مصادیق برداشــت های نادرســت از مقررات حریم و ایجاد چالش در پرونده های 
حقوقی منطقه اظهار کرد: الزم اســت یکایک آحــاد جامعه به خصوص مجاوران 
حریم و به ویژه کارشناســان حوزه قضایی، دربــاره الزامات قانونی حریم خطوط 
لولــه، اطالعات کافی حاصل کنند؛ چراکه ضامن امنیت جانی انســان ها و حافظ 

سرمایه های ملی است.
در ادامه این همایش ســیدی نژاد رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
اســتان همدان در سخنانی ضمن تشکر از مدیر و مسؤوالن منطقه هفت عملیات 
انتقال گاز در راســتای برگزاری این همایش اظهار کرد: این کانون آمادگی خود 
را در تداوم برگزاری چنین نشســت های ارزشــمندی به منظور تعامل و افزایش 

ارتباطات تخصصی اعالم می کند.
گفتنی اســت طبق برنامه ریزی قبلی در ادامه این همایش به سؤاالت متعدد 

کلیه کارشناسان مدعو در حوزه مقررات حریم خطوط لوله پاسخ داده شد.

با حضور مدیران عامل شرکت های آب و برق استان همدان برگزار شد:

تجلیل از خانواده سردار شهید بهرام مبارکی از شهدای عملیات غرور آفرین مرصاد
هگمتانه، گروه رویداد: مدیران عامل، مشاوران 
امور ایثارگران و فرماندهان بســیج شرکت های 
آب و برق استان همدان با خانواده سردار شهید 
بهرام مبارکی فرمانده گردان 154 حضرت علی 
اکبر علیه السالم لشکر انصارالحسین )ع( دیدار 

کردند.
در این دیدار که به همت شــورای هماهنگی بسیج 
صنعت آب و برق اســتان و به مناســبت پنجم مرداد 
سالروز عملیات ظفرمند مرصاد برگزار شد، ابتدا هاشم 
رازقی رئیس شورای هماهنگی فرماندهان بسیج صنعت 
آب و برق استان همدان با گرامیداشت سالگرد عملیات 
مرصاد و شهدای گرانقدر این عملیات به نقش آفرینی 
رزمندگان اســتان همدان در این عملیات پرداخت و 
گفت: رزمندگان لشکر انصارالحسین )ع( همدان اولین 
نیروهایی بودند که جلوی پیشروی منافقین را گرفتند 
و این مقاومت و ایســتادگی آنان بود که پیروزی لشکر 

اسالم را رقم زد.
ســپس امیر خانــزاده از رزمنــدگان دوران دفاع 
مقدس و همرزم شهید مبارکی در سخنانی ضمن بیان 
خاطراتی از دوران دفاع مقدس و همچنین خاطراتی از 

شهید بهرام مبارکی گفت:
وقتی صحبت از دفاع مقدس می شــود، صحبت از 

انسان هایی می شود که تالش کردند تا به خدا برسند.
وی افزود: شهدا نشان دادند که آمده بودند تا بندگی 

کنند و اوج بندگی خود را با شهادت ثابت کردند.
خانزاده تصریح کرد: شــهدا بــار امانتی بر دوش ما 

گذاشتند که باید پاسدار آن باشیم.
همرزم شــهید مبارکــی در دوران دفاع مقدس در 
ادامه گفت: منزل شــهید مکانی مقدس است چرا که 
خدا می فرماید اگر در خانه ای کســی شهید شود، من 

جانشین شهید در آن خانه هستم.
در پایــان لــوح یادبودی با امضــای محمدمهدی 
شهیدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق و رئیس 
شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان 

همدان به همسر شهید مبارکی اهداء شد.
گفتنی است شهید بهرام مبارکی در تاریخ 5 مرداد 
1367 در عملیــات غرورآفرین مرصاد و در درگیری با 

منافقین به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

در نشست سردار فرجی با مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی همدان مطرح شد:

از اهداف مهم سپاه انصارالحسین)ع( حمایت همه جانبه از توسعه همدان است
هگمتانه، گروه رویداد: جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان 
همدان گفت: از اهداف مهم سپاه انصارالحسین)ع( حمایت همه جانبه از 

توسعه استان همدان است.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان، نشست صمیمی سردار فرجی جانشــین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( 
استان همدان و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان با محوریت حمایت 

از صنعت برگزار شد.
سردار فرجی در این نشســت ضمن تبریک انتصاب بادامی مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی گفت: از اهداف مهم سپاه حمایت همه جانبه از توسعه استان 
است که خوشبختانه در استان همدلی و اتحاد کامل بین مسؤوالن و مدیران برای 

پیشرفت صنعتی کاماًل مشهود است.
فرجی تأکید کرد: رسالت شرکت شهرک های صنعتی استان در سال جاری که 
به فرموده مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گذاری شده بسیار خطیر است، 
اما با اقدامات انجام شــده توسط شرکت شهرک ها در حمایت از تولید و صنعت و 
با بازدید میدانی که از واحدهای تولیدی مســتقر در شهرک های صنعتی داشتیم، 
شاهد رونق و پویایی مطلوب در حوزه شهرک ها و نواحی صنعتی استان هستیم.

محمدرضا بادامی مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان همدان نیز 
گفت: اســتان همدان با داشتن 30شهرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 

از ظرفیت باالیی جهت سرمایه گذاری و تولید برخوردار است.
وی افزود: شــرکت شــهرک های صنعتی عالوه بر ایجاد زیرســاخت و توسعه 
شهرک ها و نواحی صنعتی در زمینه نشان سازی تجاری، توسعه صادرات، صندوق 
ضمانت، توسعه خوشه های صنعتی و آموزش های مورد نیاز صنعتگران در خدمت 

صنعت استان بوده که نتایج خوبی نیز حاصل شده است.

اندیشه  - خبــر همدان

خطبه  های آیت اهلل خامنه ای در مسجد آل الرسول)ص( ایرانشهر

خطبه  های نماز جمعه در تبعید
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ورزش

ایران و جهان

خبــر

پاس از بالتکلیفی 
خارج شد

هگمتانه، گــروه ورزش: تیم فوتبال پاس 
همدان با حل مشــکالت امکاناتی، به طور 
از بالتکلیفی خارج شد و تمرین این  موقت 

تیم از دیروز به طور رسمی آغاز شد.
مســووالن ورزش همدان در نشستی که هفته 
اخیر با مدیریت باشگاه پاس داشتند، حمایت خود 

را از تیم اعالم کردند.
همین نشســت باعث شــد تا محمد مظهری 
مدیرعامل باشــگاه پاس طی تماس با کادر فنی 

تیم از آنها برای حضور در همدان دعوت کند.
علــی قربانی و بهمــن طهماســبی دو مربی 
فصل قبل تیم پاس بــا هماهنگی صورت گرفته 
به همدان آمده اند و روز گذشــته تســت گیری از 
بازیکنان زیر 23 سال در ورزشگاه شهدای قدس 
این شــهر انجام شد. گفته می شــود اگر شرایط 
مالی و امکاناتی تیم با توجه به تضمین مسووالن 
تحقق یابد، احمد جمشــیدیان نیز از هفته آینده 

به تمرین تیم ملحق می شود.
همچنین برخــی بازیکنان پاس که با این تیم 
امســال قرارداد دارند، از هفتــه آینده در تمرین 

آماده سازی سفید و سبزپوشان حضور می یابند.
عرفــان فتاحی، محمدرضا بــازاج و ابوالفضل 
زمردی بازیکنانی هســتند که فصل گذشته آمار 
خوبی در پاس برجای گذاشتند و اکنون نیز با این 

تیم قرارداد دارند.
امیر علیدادی دیگر بازیکن پاس نیز یک سال 
دیگــر با این تیــم قــرارداد دارد منتهی به دلیل 
خدمت مقدس ســربازی راهی تیم نظامی شــد 
اما پس از اتمام خدمــت بازهم باید به تیم پاس 
بازگــردد. از هفته آینده نیز قرار اســت بازیکنان 

مدنظر کادر فنی جذب تیم شوند.
پاس امســال در لیگ دسته دوم فوتبال کشور 

حضور دارد.

خبــر

برخی مسؤوالن دولتی 
در پرونده پدیده شاندیز 

متهم هستند

که  پدیده شاندیز  پرونده  دوم  قســمت 
مربوط بــه برخی اشــخاص از جمله چند 

مسؤول دولتی است، همچنان مفتوح است.
25 تیر ماه بود که غالمحســین اســماعیلی 
ســخنگوی قــوه قضائیه، در پاســخ به ســوال 
خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده حکم آقای 
پهلوان و سایر متهمان پرونده پدیده شاندیز صادر 
شــده اســت و گویا از اعدام به حبس ابد تخفیف 
داشــته اســت.همچنین شنیده شــده است نام 
چندین اســتاندار در این پرونده مطرح است، این 
موضوع صحت دارد؟ گفــت: حکم پرونده پدیده 
شــاندیز صادر شده است. حکم سنگین و مطولی 
هم صادر شــده است به طوری که دادنامه دستی 

800-700 صفحه است.
وی افزود: اجازه بدهیــد در رابطه با جزییات 
زمان الزم که فرا برسد توضیحات ارائه دهم. به هر 

حال حکم سنگین این پرونده صادر شده است.
حاال پس از 11 روز موعد اعالم جزئیات حکم 
فرا رسید و آنطور که دادستان مشهد اعالم کرده 
است: محســنی ثانی به مجازات 15 سال حبس و 
بابت تحصیل مال از طریق نامشــروع به دو سال 
حبس محکوم شده است. متهم ردیف اول محسن 
پهلوان مقدم هم به حبس ابد و محرومیت دائم از 

خدمات دولتی محکوم شده است.
به جــز این دو فرد بر اســاس پیگیری ها این 
پرونده متهمان دیگری دارد که به عنوان معاونت 
در جرم رفتارهای مجرمانه داشــتند. این افراد در 

بخش دوم پرونده محاکمه خواهند شد.
در حال حاضر دســتورات مقتضی به ضابطان 
داده شــده تا تحقیقات کامل شود. در این بخش 
افــرادی از جمله اشــخاص حقیقــی و حقوقی و 

مسؤوالن استانی و کشوری هستند.
برخی شــنیده ها حکایــت از آن دارد که پای 
برخی از مسؤوالن چند استانداری در این پرونده 

باز شده است.

خبــر

کودک کشی اسرائیل 
در سال 2018 رکورد زد

دبیرکل  و جهان:  ایــران  گروه  هگمتانه، 
ســازمان ملل در گزارشــی تأکید کرد که 
شمار کودکان فلســطینی که در سال 2018 
به دست صهیونیست ها به شهادت رسیدند، 
در مقایسه با چهار سال اخیر در باالترین حد 

خود بوده است.
گــزارش جدید ســازمان ملل که بــه تازگی 
منتشــر شــده  اســت، نشــان می دهد که شمار 
کودکان فلســطینی که در سال 2018 به دست 
صهیونیست ها به شهادت رسیدند، در چهار سال 

اخیر در باالترین حد خود بوده است.
روزنامــه »تایمــز« اســرائیل گــزارش کرد 
طبق گزارش ســازمان ملل کــه روز جمعه هفته 
گذشته منتشر شــد، در سال 2018، ارتش رژیم 
صهیونیستی، 56 کودک فلسطینی را به شهادت 
رساند که از سال 2014 تاکنون، بیشترین تعداد 
ر به حســاب می آید. »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
ســازمان ملل در گزارشی برای شــورای امنیت 
نوشت که ارتش اسرائیل دو هزار و 700 کودک را 
»در قالب اعتراضات، درگیری ها و عملیات تعقیب 

و دستگیری« مجروح کرده است.
دبیرکل ســازمان ملل از رژیم صهیونیســتی 
درخواســت کرد »تا هرچــه ســریعتر اقدامات 
پیشــگیرانه و حفاظتــی را بــرای متوقف کردن 

استفاده بیش  از اندازه از زور را متوقف کند«.
راهپیمایی  بازگشــت از 30 مارس 2018 )10 
فروردین 1397( در راستای تأکید بر حق بازگشت، 
اعتراض به محاصره غزه و نیز انتقال سفارت آمریکا 
به قدس، در مرز غزه با فلســطین اشغالی آغاز شد 
و همچنــان ادامه دارد. گرچــه تظاهرات کنندگان 
فلســطینی از ابتدای آغاز این تظاهرات بر ماهیت 
مسالمت آمیز آن تأکید کردند اما رژیم صهیونیستی 
برای متفــرق کردن تظاهرات کننــدگان از گلوله 
اســتفاده می کند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه 
اعالم کرد، از آغاز »راهپیمایی  بزرگ بازگشــت« در 
طول مرز شــرقی نوار غزه با فلسطین اشغالی 305 
فلسطینی به شهادت رسیده اند و 17335 نفر دیگر 

زخمی شده اند.

خبــر

برپایی دوره مربیگری 
بازی و ورزش کودکان 

کشور در همدان

دوره  چهارمین  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
با حضور  و ورزش کودکان  بازی  مربیگری 
25 ورزشکار به میزبانی شهر همدان آغاز 

شد.
ایــن دوره مربیگــری با حضــور 25 بانوی 
فعال در عرصه ورزش های همگانی از شهرهای 
بیرجنــد، اصفهــان، تنکابن،  کرمانشــاه، قم، 
بروجرد، شــیراز، خوزستان، سمنان، کردستان، 
قزوین، شــهرضا، اردبیــل، همــدان، مالیر و 

تویسرکان در جریان است.
داوود فتحی، صالح رفیعــی، پوریا حصاری 
و مریم عبدالوند مدرســان این دوره مربیگری 

هستند.
در ایــن دوره پیرامون روانشناســی رشــد، 
یادگیــری و رشــد حرکتی، بازیهای حســی و 
حرکتی، بازی های سنتی، اصول ایمنی در بازی 
و ورزش کودکان و نیز آشــنایی با اصول، مبانی 
و سیاســت های انجمن بازی و ورزش کودکان 

کشور آموزش های الزم ارائه می شود.
در پایــان این کالس ها که به صورت تئوری 
و عملی در حال برگزاری اســت، آزمون برگزار 
شــده و به پذیرفته شــدگان مدرک مربیگری 

درجه سه بازی و ورزش کودک اعطا می شود.
این دوره مربیگری 60 ساعته و در شش روز 
به میزبانی ورزشــگاه شهدای قدس همدان در 

حال برگزاری است.
دوره گذشــته مربیگــری بــازی و ورزش 
کودکان کشــور نیز به میزبانــی همدان برگزار 

شده بود.

هگمتانه، گروه ورزش: مرور عملکرد دو فصل 
گذشته تیم فوتبال شهرداری همدان نشان می دهد 
این تیم در هر دو فصل به سختی توانسته سهمیه 
لیگ دسته دوم خود را حفظ کند؛ عملکردی که با 
توجه به سابقه ای که از تیم سراغ داریم غیرقابل  

انتظار بود.
فصل گذشته را می توان یکی از سخت ترین فصل های 
تیم فوتبال شــهرداری همدان در لیگ دسته دوم نامید، 
ابتدا این تیم با بابک صمدیان قدم به مسابقات لیگ دسته 
دوم فوتبال کشــور گذاشت اما فصل برای این تیم خوب 
آغاز نشــد و در اولین مســابقه در تالش برابر تیم چوکا 
تن به شکســت دادند که با پیــروزی در هفته دوم برابر 
استقالل اهواز وضعیت برای تیم همدانی عادی شد. اما از 
هفته سوم مسابقات روند نتیجه نگرفتن های تیم فوتبال 
شــهرداری همدان با تســاوی بیرون از خانه برابر سردار 
بوکان آغاز شد و در هفته چهارم نیز برابر کاسپین قزوین 
متوقف شــدند و بعد از این هفته تیم فوتبال شهرداری 
همدان چهــار هفته پیاپی برابر تیم های مقاومت تهران، 
شهرداری بم، داماش گیالن و خوشه طالیی ساوه تن به 
شکست داد تا وضعیت برای کادر فنی این تیم قرمز شود.

* 2 برد در 12 بازی
پیــروزی هفته نهم این تیم برابــر فوالد نوین اهواز 
کمی وضعیت را آرام تر کرد اما تا پایان نیم فصل نخست 
مســابقات، شــهرداری برابر تیم های ایرانجوان بوشهر، 
آواالن کامیاران و مس نوین کرمان متوقف شد تا در 12 

مسابقه تنها دو پیروزی کسب کرده باشد و کسب همین 
نتایج ضعیف باعث شــد تا مدیران شهرداری به صورت 
توافقی خواهان جدایی بابک صمدیان سرمربی این تیم 

باشند.
بعد از کنار رفتن صمدیان قرعه سکان داری تیم فوتبال 
شهرداری همدان به مربی نام آشنای فوتبال همدان هادی 
گل محمدی رسید تا کشتی به گل  نشسته این تیم را از 
انتهای جدول به ساحل آرامش برساند و در اولین گام گل 
محمدی موفق شــد در همدان دو بر یک چوکا تالش را 
شکست دهد. اما اتفاقات عجیب وغریب فوتبال باعث شد 
تا این تیم در هفته بعد با نتیجه چهار بر دو برابر استقالل 
اهواز شکست بخورد و در هفته های بعدی نیز دو شکست 
دیگر برابر ســردار بوکان و کاسپین قزوین برای این تیم 

رقم خورد.
در هفته نوزدهم شــهرداریچی ها با متوقف کردن 
تیم مدعی مقاومت تهران به وضعیت روحی مناســب 
رســیدند اما دو باخت برابر تیم های قدرتمند داماش 
گیالن و خوشه طالیی ساوه بار دیگر وضعیت این تیم 
را بحرانی تر کرد اما پیروزی غیرقابل  انتظار و بیرون از 
خانه این تیم در هفته بیســت و دوم برابر فوالد نوین 
معــادالت را در جدول بر هم ریخــت تا بار دیگر امید 

به اردوی شــهرداری بازگردد و بــا پیروزی هفته بعد 
برابر ایرانجوان بوشــهر بقای این تیم در لیگ دســته 

دوم قطعی شد.
شکســت در دو هفته پایانی برابــر آواالن کامیاران و 
مس نوین کرمان تأثیری در شرایط تیم فوتبال شهرداری 
همدان نداشت تا هادی گل محمدی مأموریت خود را در 
حفظ امتیاز تیم فوتبال شهرداری همدان در لیگ دسته 

دوم را به خوبی انجام دهد.
* سکان هدایت شهرداری در دست گل محمدی

در فصل پیــش رو نیز با تصمیم مدیران تیم فوتبال 
شهرداری سکان هدایت تیم فوتبال شهرداری همدان به 
هادی گل محمدی سپرده  شده تا بتواند تیمی شایسته 
و بومی را روانه این مســابقات کند که با توجه به سابقه 
گل محمدی که یک بار این تیم را تا آســتانه فتح لیگ 
دســته دوم پیش برد امسال امیدهای زیادی به این تیم 

وجود دارد.
یکی از اهداف این فصل شــهرداریچی ها استفاده از 
ظرفیت بومی فوتبال استان همدان است؛ چراکه بی شک 
اعتماد به بازیکنان بومی کــه با تعصب و غیرت خاصی 
بــرای دفاع از آبروی فوتبال همــدان می جنگند نتیجه 

خوبی خواهد داشت.

* حضور در لیگ دســته 2 با ظرفیت جوان و 
بومی

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان در همین خصوص 
با اشاره به تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار کرد: برخالف 
ســال های گذشته در این فصل به دنبال آنیم که میانگین 
سنی تیم را بین 24 تا 26 سال کاهش دهیم و با تیمی جوان 
راهی مسابقات لیگ دسته دوم شویم. هادی گل محمدی 
افــزود: همچنین به غیر از تعداد کمی بازیکن غیربومی در 
پست هایی که در همدان این بازیکنان را نداریم شاکله اصلی 

تیم به طورقطع از ظرفیت جوانان این شهر خواهد بود.
وی با بیان اینکه از تمام ظرفیت فوتبال استان استفاده 
خواهیم کرد، گفت: اعالم کرده ایم که هر بازیکنی در هر 
نقطه از استان همدان که احساس می کند ظرفیت بازی 
در لیگ دسته دوم فوتبال کشور را دارد در تمرینات پیش 

از فصل ما حضور پیدا کند.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر ظرفیت فوتبال محالت شهر همدان را در 
یک دیدار دوســتانه دیده ایــم و دو بازیکن را مدنظر قرار 
داده ایم. گل محمدی با بیان اینکه تیم جوان تاوان هایی هم 
خواهد داشت، گفت: استفاده از بازیکنان جوان ریسک هایی 
هم دارد اما سیاست ما و باشگاه استفاده از نیروهای جوان 
و بومی اســتان اســت و اعتقاد دارم که می توانیم نتایج 
آبرومندانه و خوبی کســب کنیم. وی عنوان کرد: با تمام 
قدرت در لیگ دسته دوم فوتبال کشور حاضر می شویم تا 

بتوانیم از حیثیت فوتبال بومی استان دفاع کنیم.

حاشیه، چالش تمام نشدنی بوکس همدان
هگمتانه، گروه ورزش: حواشــی ورزش بوکس 
همدان تمامی ندارد و با وجود خانه تکانی در این 
هیأت، بدنه جدید نیز از حاشیه ها در امان نماند تا 

عطای مسؤولیت را به لقایش ببخشند.
شنبه گذشــته سرپرســت هیأت بوکس همدان با 
گذشــت کمتر از ســه ماه در این سمت، به طور رسمی 

استعفا کرد.
سعید دوســت محمدی اواسط اردیبهشت امسال در 
حکمی از سوی فدراســیون بوکس به عنوان سرپرست 
هیأت همدان منصوب شــد و حاال به دلیل حاشیه های 

گسترده در این ورزش از سمت خود استعفا کرد.
دوســت محمدی با ورود به عرصــه بوکس هیچ گاه 
تصور این را نداشت که حاشیه های دوران گذشته بوکس 
با وجود تغییرات همچنان ادامه یابد. سرپرســت هیأت 
بوکس همدان هر اندازه سعی کرد تا بوکس را در ساحل 

آرامش نگه دارد، طوفان حاشیه ها امان از او برید.
* استعفا برای فرار از حاشیه ها

دوست محمدی سرپرست مستعفی بوکس همدان در 
اســتعفای خود نوشت: در مدت حضورم همراه با اعضای 
هیــأت، خالصانه و به دور از هیچ چشمداشــت مادی و 
تنها با عشــق و منتی که بر برادر کوچکترشان داشته اند 

مجموع اتفاقاتی پیش آمد که موجب این تصمیم شد و از 
بارز ترین آن می توان به نمایش و توهین به افکار عمومی و 
ایجاد فضای بداخالقی یا زیرپا گذاشتن  ارزشهای اخالقی 
اشاره کرد. دوست محمدی افزود: افسوس که هیچ اتحاد 
و همدلی برای رســاندن ورزش بوکس به جایگاه واقعی 
خود در بین مربیان، ورزشــکاران و فعاالن این رشــته 
ورزشــی استان وجود ندارد و این تنها مقوله ای است که 

راه ادامه کار را برایمان بسته است.
وی بیان کرد: اکنون با توجه به نوع تفکر و اندیشــه 
تخریبی برخی مربیان و فعاالن بوکس استان که همواره 
خود را محق در همه بخش های اداره این رشــته ورزشی 
دانســته و حتی در مواقعی تمام مربیــان دیگر را بدون 
صالحیت می دانند، با رویکردی به دور از اخالق و منش 
جوانمــردی و پهلوانی که الفبای طریقت ورزش اســت 
برخالف  میل باطنی از پذیرش این مسؤولیت امتناع کرده 

و استعفای خود را تقدیم می دارم.
دوســت محمدی با قدردانی، اعتماد و حســن نظر 
جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان و نیز دلسوزان 
واقعی بوکس خاطرنشان کرد: الزم می دانم از پیشکسوتان 
و دلسوزانی که ما را تا این جای کار همراهی کرده قدردانی 
کنم و برای بوکس همدان آرزوی روزهای درخشان دارم.

* همه نگاه ها به مدیرکل ورزش
استعفای رسمی دوست محمدی از سرپرستی هیأت 
بوکس همدان در شــرایطی اســت که همگان منتظر 
تصمیم محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان 

خواهند بود.
بر اساس قوانین سرپرستی یک هیأت حداکثر شش 
ماه قانونی است و تا به اینجا سه ماه از مسؤولیت دوست 
محمدی از این ســمت سپری می شــود. حاال باید دید 

جهانشیر آیا با این استعفا موافقت می کند.
اوایل اردیبهشت ماه امسال داوود دوامی رئیس سابق 
هیأت بوکس همدان از ســمت خود اســتعفا کرد که با 

موافقت فدراسیون و دستگاه ورزش همدان مواجه شد.
* مرگ تدریجی در مسیر بوکس همدان

ورزش بوکس در همدان با پیشینه ای طالیی در چند 
سال اخیر با چالش ها و حاشیه های پرسروصدا همراه بوده 
به نظر می رسد قرار نیست جنجال و حاشیه از این رشته 
رخت ببندد. بوکس همدان میعــادگاه قهرمانان مطرح 
بین المللی در گذشته نظیر محمد جاللی، سعید نوروزی 
و میثم هندی بوده؛ اما حاشــیه ها در سال های گذشته 
اجازه نداد که عرض اندام در رینگ تیم ملی و قرار گرفتن 

در ترکیب اصلی تداوم یابد.

در واقع تنش های ایجاد شــده در ورزش بوکس این 
استان باعث شد تا برخی پیشکســوتان و مربیان نامی، 
عطای خدمت را به لقایش ببخشند و جوان تر ها نیز اسیر 
حاشیه ها شــوند. بوکس همدان در سال های اخیر بنابر 
همین حاشیه ها، همواره پر نوســان ظاهر شده و هرگز 

نتوانست به جایگاه اصلی خود بازگردد.
موفقیت های لحظه ای و آنی، دلخوش شــدن به تک 
نشان آوری ها، دغدغه های مالی، نبود اتحاد و انسجام بین 
خانواده بوکس و البته ضعف در مدیریت باعث شد تا این 

رشته ورزشی در سال های اخیر دچار حاشیه ها شود.
* ناکامی در بوکس نوجوانان

در ماه گذشــته تیم بوکس همدان در شرایطی راهی 
مسابقات کشوری شد که تنها به یک نشان برنز رسید.

تیم نوجوانان بوکس اســتان همــدان در رقابت های 
قهرمانی کشــور نوجوانان انتخابی تیم ملی که با هشت 
سهمیه حضور پیدا کرده بود در نهایت تنها به یک نشان 
برنز اکتفا کرد. با کســب نتایج و امتیازات تیم نوجوانان 
استان همدان سهمیه این تیم برای سال آینده نصف شد.
این ناکامی با حواشــی گســترده در فضای مجازی 
مواجه شد تا نشان دهد با وجود تغییر در هیأت بوکس، 

اتفاق های ناخوشایند در این ورزش همچنان ادامه دارد.

ایران در رده بندی جهانی تناسب میان شغل و تحصیالت رتبه آخر دنیا را دارد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران گفت: ما رتبه پنجم تحصیلکردگان دانشگاهی در رشته های 
فنی و مهندسی را داریم ولی در عین حال از میان 130 کشور دنیا، 

رتبه 130 را در موضوع ارتباط اشتغال و تحصیالت را داریم.
افشــین کالهی در همایش آینده کار و کارآفرینــی جوانان با تأکید بر 
اهمیت بسترســازی برای توســعه کارآفرینی، نیروی انسانی تحصیلکرده را 
از نقاط قوت کشــورمان برشمرد و اظهار کرد: ما رتبه پنجم تحصیلکردگان 
دانشگاهی در رشته های فنی و مهندسی را داریم ولی در عین حال از میان 
130 کشور دنیا، رتبه 130 را در موضوع ارتباط اشتغال و تحصیالت را داریم.
عضــو هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران با اشــاره به عدم حمایت 
حقوقی و مالکیت معنوی در داخل کشور گفت: عدم رعایت قانون کپی رایت 

در کشورمان باعث شده تا تولید نرم افزار در کشورمان نابود شود.
وی با اشــاره به برخی ایرادات و نواقص که باعث نامناسب شدن محیط 
کسب و کار در ایران شده است، از قوانین آزار دهنده، بخشنامه های شبانه 
و 24 ســاعتی به عنوان عوامل اثرگــذار در این بخش نام برد و افزود: این 

عوامل باعث شــده تا ما رتبه 128 را در محیط کسب و کار از میان 190 
کشور را داشته باشیم.

کالهــی با بیان اینکه بازار در ایران رقابتی نیســت، گفت: متأســفانه 
خصولتی هــا جایی برای شــرکت های خصوصی واقعی نگذاشــته اند و در 
شــرایطی که 70 درصد اقتصاد در اختیار دولت است تا دولت اراده نکند 

بخش خصوصی فرصت ظهور و بروز نخواهد یافت.
عضو هیــأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاســت های 
حمایتی دولت در دهه های گذشته گفت: بزرگترین سیاست های حمایتی 
در کشــور در صنایع خودروســازی اتفاق افتاده ولی امروز نتیجه آن، 20 
هــزار میلیارد تومان بدهی، 80 هزار خودروی ناقــص و 14 هزار میلیارد 

تومان زیان انباشته است.
وی با اشــاره به کارآفرینان موفق در ســال های اخیر گفت: علی رغم 
خودروسازان، کارآفرینان کشور در حوزه کسب و کارهای نوین و همچنین 
حوزه صنایــع غذایی موفقیت های خوبی داشــتند و این موفقیت تنها به 

دلیل اصالح زیست بوم کسب و کار است نه سیاست های حمایتی.
کالهی در پایان خاطرنشــان کرد: آمارهای رســمی نشــان می دهد در 
برهه هایی که دولت ها پول بیشتری داشته اند سیاست های حمایتی بیشتری 
را اعمال کرده اند و هر زمان پول نداشــتند این سیاست های حمایتی افول 
کرده ولی جالب این جاســت که در مجموع، حمایت های دولتی تأثیری در 

بهبود فضای کسب و کار نداشته اند.

جعفرزاده با اشاره به شناسایی امالک دولتی پس از ٤0 سال مطرح کرد

ارزش دارایی های دولت به روز نیست
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون 
برنامــه، بودجه و محاســبات مجلــس، گفت: 
سازمان هایی در کشــور وجود دارند که پس از 
40 ســال عنوان می کنند که ملکی را پیدا کرده 
و مالک آن هستند که این موضوع نشان دهنده 

بزرگی حجم دولت است.
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبــادی در گفت وگویی، 
با اشــاره به لزوم ســاماندهی و بهینه سازی استفاده از 
دارایی های دولت، گفت: اســتفاده از دارایی های دولت 
جهت درآمدزایی پایدار به رغم ابعاد بزرگ آن به دلیل 
مشکل شناسایی امالک و مستغالت و عدم هماهنگی و 
همراهی کامل دســتگاه های اجرایی، نظارتی و قضایی 

تاکنون امکان پذیر نبوده است.

نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه مدیریت نــاکارای دارایی ها، دولت را از یک 
منبــع درآمدی قابل توجه محروم کرده اســت، افزود: 
ســازمان هایی در کشــور وجود دارند کــه پس از 40 
سال عنوان می کنند که ملکی را پیدا کرده و مالک آن 
هستند که این موضوع نشان دهنده بزرگی حجم دولت 
اســت و اگر دولت این امالک را شناســایی و به فروش 

می رساند بسیاری از مشکالت کشور رفع می شود.
* ارزش امالک همچنان به قیمت 30 سال قبل 

در دفتر دولت ثبت شده است
وی با اشــاره بــه اینکه در جریان اصالح ســاختار 
بودجه کشور یک نظام بهینه برای مدیریت و ساماندهی 
دارایی هــای دولت ایجاد و احصــا و طبقه بندی دارایی 

تکمیــل می شــود، ادامــه داد: از طریق بهادارســازی 
دارایی های مالی و فیزیکی دولت و انتشار اوراق بر روی 
دارایی های مولد شده منبع درآمد پایداری برای دولت 
محقق می شــود به این معنا که قیمت بسیاری از این 
دارایی ها به روز نیست و این ملک همچنان به قیمت 30 
سال قبل در دفتر دولت ثبت شده است و در واقع دولت 

نمی داند که چه میزان ثروت دارد.
* دولت باید دارایی های خود را به بخش خصوصی 

ارائه کرده و در واقع بدنه قوه مجریه را سبک کند
جعفــرزاده ایمن آبــادی با بیان اینکــه دولت باید 
دارایی های خــود را به بخش خصوصــی ارائه کرده و 
در واقــع بدنه قوه مجریه را ســبک کنــد، تأکید کرد: 
دارایی های مالی دولت با انتشــار انــواع ابزارهای مالی 

ماننــد اوراق رهنی و اوراق صکوک، اجاره روی ســهام 
شــرکت های دولتی و دارایی هــای فیزیکی با واگذاری 
مدیریت یا مالکیت به بخش خصوصی و انتشــار اوراق، 
درآمد پایدار ایجاد می کند که مدیریت این دارایی ها با 
ایجاد مرکــز مدیریت دارایی های فیزیکی و مالی دولت 

محقق می شود.
* لزوم تقویت درآمدزایی دارایی های دولت

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شــورای اســالمی، با تأکید بر لزوم تقویت درآمدزایی 
دارایی های دولت، تصریح کرد: این مهم با استقرار نظام 
مدیریت نظــام واحد دارایی های فیزیکی و مالی دولت، 
بهادارســازی دارایی های مالی دولت و بهادارســازی و 

مولدسازی دارایی های فیزیکی دولت محقق می شود.

عباسی با انتقاد از مسؤوالن اقتصادی کشور مطرح کرد

افزایش سرسام آور قیمت کاالها علیرغم ثابت ماندن حقوق کارمندان
هگمتانه، گــروه ایران و جهان: ســخنگوی 
هیأت رئیســه مجلس می گوید: حقوق کارمندان 
و دستمزد کارگران در سال جاری رشد چندانی 
نداشت اما قیمت ها سرسام آور افزایش پیدا کرد، 
در صورت ادامه این روند مجلس به موضوع ورود 

می کند.
اسدا... عباســی در گفت وگویی با انتقاد از بی ثباتی 
قیمــت کاالهای موجــود در بازار، گفــت: در ماه های 
اخیر بی ثباتی قیمت  کاالها مشــکالت عدیده ای برای 
مصرف کنندگان ایجاد کرده که می توان این مشکالت و 

نابسامانی ها را ناشی از مدیریت ضعیف دانست.
نماینده مردم املش و رودســر در مجلس شــورای 

اسالمی با بیان اینکه نباید نقش واسطه ها را در افزایش 
قیمت کاالها نادیده گرفــت، افزود: اگرچه قیمت تمام 
شــده برخی کاالها در ماه های اخیــر افزایش چندانی 
نداشــته اما با اجناس با نرخ های چنــد برابری به بازار 

عرضه می شوند.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید درباره 
پرداخت یارانه های پنهــان و... توضیحات کافی را ارائه 
دهد، اظهار کرد: نوســانات قیمت به قدری زیاد اســت 
که بهای خودرو در عرض چند روز از 45 میلیون تومان 
به 55 میلیون تومان افزایش پیدا می کند و هیچ فردی 
نیز بابت این موضوع پاسخگو نیست، حقوق کارمندان و 
دســتمزد کارگران در سال جاری رشد چندانی نداشت 

اما قیمت ها سرسام آور افزایش پیدا کرد.
* مسؤوالن اقتصادی کشور در خواب هستند

این نماینــده مردم در مجلس دهم بــا بیان اینکه 
مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی ساماندهی قیمت ها 
و کاهش بهای کاالها در بازار را پیگیری می کند، اضافه 
کرد: مسؤوالن اقتصادی کشور در خواب هستند یا برای 
ســاماندهی امور غفلت می کنند در نتیجه روز به روز بر 

قیمت ها افزوده می شود.
* حمایت از تولید ملی در گرو رضایت مردم از 

تولیدات است
سخنگوی هیأت رئیســه مجلس با بیان اینکه باید 
هزینه هــای تولید کاهــش پیدا کند تا مــردم بتوانند 

نیازهای خود را تأمین کنند، ادامه داد: اگرچه حمایت از 
تولید ملی یکی از اولویت ها است اما این امر در صورتی 
محقق می شود که نیاز مصرف کننده داخلی نیز تأمین 
شــود و مردم راضی باشند. عباسی تصریح کرد: اگرچه 
حمایت از صنعت خودرو به منزله حمایت از مردم است 
اما مجلس با هیچ سازمان و وزارتخانه ای تعارف ندارد و 

در صورت قصور و کوتاهی با آنها برخورد می کند.
* ورود مجلس به موضوع افزایش قیمت کاالها
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس بیان کرد: تمام 
وزارتخانه ها باید درباره مسائلی مانند تولید، قیمت گذاری 
و... سیاســت هایی اتخاذ کنند تا قیمت ها روند کاهشی 

پیدا کند در غیر این صورت مجلس ورود می کند.

شهرداری با گل محمدی در اندیشه صعود
ارتش بومی ها به خط شدند
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با کتاب  زندگی 

رمان نوجوان

»بارون درخت نشین«

هگمتانــه، گروه زندگی بــا کتاب: رمان 
"بــارون درخت نشــین" نوشــته "ایتالو 
ادبی  از شاهکارهای  کالوینو" بی شک یکی 
تأثیر  و  است. رمانی که لذت کتاب خواندن 
عمیق آن را در تحول انســان به خوبی به 
نافرمانی  و  با عصیان  رمان  تصویر می کشد. 
– همانند بســیاری از رمان های که با شر، 
عصیان و طغیان آغاز می شــوند- "کوزیمو 
الروس دو روندو" ی دوازده ساله، از خانواده 
آغاز می گردد. "کوزیمو" دیگر حوصله ی آن 
آداب و رسوم گذشته را ندارد و برای گذشته 
ی پر افتخار خاندان اش ارزشی قائل نیست، 
ترجیح می دهد از تمام آن گذشته ی خاندان 
دنیایی جدید  بدنبال  او  بماند.  دور  "روندو" 
انسان  آن  از  می خواهد  "کوزیمو"  می گردد، 
ســاخته و پرداخته شــده با رسوم و افکار 
گذشته، دور شــود. اینگونه است که گوشه 
نشینی و عزلت نشینی پیشه می کند، اما نه 
به سبک کشیشان مذهبی، بلکه به سبک و 
ســیاق کودکانه که کم کم به خواننده نشان 
از  او  می دهد چندان هم کودکانه نیســت. 

خانه بیرون می رود.
دور بردم از همه کس رنج خویش

بو که یابم بی طلسمی گنج خویش
)منطق الطیرعطار نیشابوری(

اما کجا؟ در باالی درختان! تو گویی به خوبی 
می داند که هر جا که پای انســان بدان نرسیده از 
هرچه اندیشــه و تفکر سنتی بری است. او کتاب 
و رمان های ممنوعه می خوانده اســت و در باالی 
درختان نیز به خواندن ادامــه می دهد. همین ها 
بودنــد که او را در آســتانه تحول قــرار دادند و 
همین ها بودند که توســط او دیگــران را متحول 
ســاختند. او بــه دنبال دنیایی جدید می گشــت 
اما عهد بســته شــده – جایی که انسان بر آن پا 
می گذارد، پــا نخواهم گذاشــت- را چگونه باید 
می شکســت؟ دنیایی که او به دنبال آن می گشت 
اگرچه دست یافتنی می نمود اما با عهد او ناسازگار 
بود. پس چگونه آنچه را که در باالی درختان بدان 
رسیده بود به دیگران منتقل می کرد؟ اساسا چرا 
بایــد او چنیــن کاری می کرد؟ مگر نــه اینکه از 
آن جامعه دور شــده بود!؟ امــا او از همان باالی 
درختان برای مردم شــهرش از دیده ها و خوانده 
هایش می گفت. در باالی همان درختان نیز سعی 
در نوشــتن نیز کرد و قوانین اساسی جمهوری و 
اعالمیه حقوق... نوشت. بسی جای تعجب دارد که 
انســانی که سالها بر روی درختان زندگی کرده و 
از جامعه بشــری دور بوده است، دست به چنین 

کاری بزند؟
اما او اگرچه به ظاهر دور بوده است اما توانسته 
تأثیــری عمیق بر مردمان جامعه پیرامون خود – 
همان اومبروزا- بگذارد. بــاال رفتن "کوزیمو" بر 
باالی درختان و نــگاه کردن روزگار و حال و روز 
مردمان تمثالی از فرشــته ی نگهبان اســت، چه 
"کوزیمو" بچه ای اســت که نهاد پاکی دارد. او بر 
باالی درختان چالشــهای با دین، آداب و رسوم، 
سیاســت، خانواده و جامعه دارد )تمام آنهایی که 
ما در روزگار امروز خود با آنها ســر و کار داریم( 
که با آنها روبرو و تکلیف خود با آنها را مشــخص 
می کند و البته که به نوعی بر همه آنها تأثیر گذار 
بوده و سرنوشتشــان را نیــز تغییر می دهد و این 
چالشها چقدر زیبا و روان توسط برادرش "بیاجو" 
برای مــا تعریف می شــود. آنجا که او کشــیش 
"فوشــالفلور" را با خود همراه می کند و کتابهای 
ممنوعه )البته از دید کلیســا( به او می دهد، آنجا 
که او "دن سولپیســیو" را رســوا می کند. به دزد 
و راهزنی چون "جووانــی خلنگ" کتاب می دهد 
و زندگی او را در واپســین روزهــای زندگی اش 
تغییر می دهد. مردمان"اومبروزا" را از شر دزدان 
و آتــش و گرگها نجات می دهد و... و همه اینها را 
بــا کتابهای که می خواند و بــرای دیگران تعریف 

می کرد، انجام می داد.
کالوینــو با "کوزیمو" در ایــن رمان به خوبی 
توانسته است نوع جدیدی از گوشه نشینی انسان 
در سر آغاز ســده نوزدهم را به تصویر بکشد. اما 
در عین حال امیدی به ســده پیــش رو ندارد و 
نمی داند که این گوشه نشینی اگرچه با جامعه هم 
در تعامل باشد، جواب خواهد داد یا نه؟ "کوزیمو" 
اگرچه در بسیاری از مواقع سربلند و پیروز درآمده 
است و با این که می داند راه ساختن جامعه ای آباد 
چگونه اســت، اما در عشق شکست خورده است، 
او نتوانســته درک کند "ویولتا" عاشق او هست یا 
نه، تو گویی عشقی که در زمین تبلور یافته است 
بــا قول و قرار او که باید در باالی درختان باشــد 
سازگار نیستند. "کوزیمو" پس از مرگ هم جایی 
بــر روی زمین ندارد و به آســمانها می پیوندد. او 

عشقی در زمین نداشته است!؟
کتاب که از ترجمه روان و یکدســت "مهدی 
ســحابی" برخوردار اســت و از ســوی مؤسسه 

انتشارات نگاه منتشر شده است.
رضا میرزایی
مد و مه/سه شنبه 16 شهریور 1395

کتاِب خوب

باید اعتراف کنیم

هگمتانه، گــروه زندگی با کتاب: با تلخی 
باید اعتراف کنیم که رواج کتاب و روحیه ی 
کتابخوانی در میان ملــت عزیز ما که خود 
یکی از مشــعل داران فرهنــگ و کتاب و 
معرفت در طول تاریخ پس از ظهور اســالم 
بوده است، بسی کمتر از آن چیزی است که 
از چنین ملتی انتظار می رود و این پدیده نیز 
ما،  ناگوار در کشور  بیشتر پدیده های  مانند 
نتیجه ی فرمانروایی پادشاهان و فرمانروایان 
ظالم و فاسد و بی فرهنگ و بی سواد بر این 

کشور در دویست سال گذشته است.
در دورانی که برخی ملت های دیگر به ســوی 
دانــش و پژوهــش و معرفــت روی آورده بودند، 
ملت کهن و با اســتعداد ما در زیر ســلطه ی آن 
انســان های پلید و خودپرســت و زورگو و نااهل، 
از دانــش و معرفت دور ماند و در دوره ی اخیر که 
حکومت دست نشانده و فاسد پهلوی همه ی کارها 
را برابر خواســت بیگانگان و دشمنان این ملت و 
به زیــان این ملت انجام می داد، نه تنها تالشــی 
برای ترویج کتاب و کتابخوانی نشد بلکه با ایجاد 
سرگرمی های ناســالم و دامن زدن به آتش غرائز 
جنســی در میان جوانان، این ضــرورت فوری و 
فوتی را هرچه بیشتر، از میدان دید و توجه مردم، 
بیرون راندند و در یکی از بهترین دوران هایی که 
شــرائط جهانی، دگرگونی های اساســی در وضع 
نابسامان ملت ایران را بر می تافت، ملت مظلوم ما 
را از آن محروم ساختند و کار را به آن جا رساندند 
که برابر گزارش های همان روزگار، در شهر تهران 
و برخی شهرهای دیگر، شماره ی میخانه ها بیش 
از شــماره ی کتابخانه ها و کتابفروشی ها و یا چند 

برابر آن ها بود!
پیام امام خامنه ای به مناسبت 
آغاز هفته ی کتاب - 1372/10/04

فردوسی چه گلی به سر ما زده است؟
از فردوســی برای ما یــک میدان مانده اســت و 
یک شــاهنامه. میدانش را هروقــت می رویم کتابخانه 
ســیاحت می کنیم و شــاهنامه اش را... کی داده است 
و کی گرفته. آشنایی نســل ما با شاهنامه برمی گردد 
به ادبیات دبیرســتان و برای مــن برمی گردد به غالم 
دنبه نامی که در کودکی برایمان هفت خوان رستم را 
تعریف می کرد. بگذریم که حاال نه غالم دنبه اش خوب 
یادم اســت و نه هفت خوان رســتمش. من هم مثل 
خیلی هایمان دلم می خواسته بدانم این شاعر قرن 4 و 
5 هجری قمری یعنی همان حسن پسر علی، معروف 
به فردوســی و با کنیه ابوالقاسم که در روستای پاژ در 
طوس خراســان به دنیا آمده، چه گلی به ســرما زده 

است که خودش در شاهنامه می گوید:
بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی
اگر بخواهیم ســر از کار او دربیاوریــم باید برویم 
ســروقت شــاهنامه اما قبلش باید بدانیم در گذشته 
دورمان مثاًل قبل از فردوسی االنمان نبوده که با زبان 
گفتار تفاوت داشــته است تازه زبان گفتار هم این طور 
نبوده که فقط یکی باشــد و گویش های مختلفی رواج 
داشته باشد. با پا گرفتن قدرت ساسانیان گویش دری 
که در واقع زبان مردم شهرنشــین پایتخت ساسانی و 
درباریان بود و بیشترین نفوذ را در نقاط مختلف ایران 
داشــت به زبان رایج ایرانی ها در گفتار تبدیل شد. بعد 
از سقوط ساسانیان در ابتدا زبان نوشتن موقعیت خود 
را حفظ کرد اما به مرور با کم شــدن تعداد موبدان و 
مسلمان شدن دهقانان که به اقتضای طبقه اجتماعی 
و از نظر فرهنگی نگهبان سنت ها و کتاب ها و سندها و 
یادگاری های دیرینه نیاکان ایرانی شان بودند موقعیت 
خود را از دســت داد و در نهایت زبان عربی جانشین 
زبان فارســی شــد؛ چراکه این زبان توانا، زبان دین و 
دســتگاه خالفت اســالمی بود و خطــی بهتر از خط 
پهلوی داشــت از آن بــه بعد تألیفات بی شــماری به 
زبان عربی به وجود آمد و زبان فارســی مهجور شــد. 
اوضاع به همین شــکل بود تا میانه قرن ســوم، وقتی 
یعقــوب بن لیث حکومت صفاریان را تشــکیل داد. او 
که از توده مردم بود و فقــط زبان اجداد ایرانی اش را 
می دانست دســتور داد زبان دری زبان رسمی نوشتار 
شــود بعد از صفاریان زبان دری که در ارتباط با زبان 
عربی تغییر کــرده بود مثاًل خط را از عربی گرفته بود 
با حمایت سامانیان رشد کرد و رایج شد. در این دوره 
دو سبک از زبان فارســی رواج داشت یکی آثاری که 
واژه های گویش خراســانی در آن زیاد بود و به همین 
دلیل فهمیدنش برای عموم سخت بود دیگر آثاری که 
همه فهم تر بود چون جمالت ســاده و کوتاهی داشت، 
آرایش هــای لفظی چندانی نداشــت، واژه ها و عبارات 

و امثــال و حکم عربی در آن کم بود مثل شــاهنامه 
ابومنصوری و بعدتر شــاهنامه فردوسی. در کل هنوز 
زبان فارســی را فقط زبان شــعر و قصه می دانستند و 
بیشتر تألیفات مخصوصاً تألیفات علمی به زبان عربی 

بود.
شاهنامه زمانی سروده شد که 4 قرن از بعثت پیامبر 
اکرم)ص( گذشــته بود. خلفای اموی و عباسی هرطور 
که خود می خواستند به اسالم عمل می کردند و تعالیم 
پیامبر)ص( را تغییر داده بودند که در نتیجه آن عرب 
خود را ســرور عجم می دانســت برای ایرانیان روحیه 
ملی باقی نمانــده بود. دولت فرهنگ پرور ســامانیان 
ضعیف شــده و ایران درگیر رقابــت امیران کوچک و 
بزرگ وابســته به حکومت عباسیان بود. فردوسی در 
شــرایطی شــروع به کار کرد که قبل از او تالش هایی 
برای حفظ تاریخ و روایات و ســنن صورت گرفته بود. 
خود در ابتدای شاهنامه می گوید: سرگذشت نامه ای از 
عهد قدیم وجود داشت که داستان های فراوانی در آن 
بود که هر تکه آن در دست موبدی و در نقاط مختلف 
پراکنده بود پهلوانی دهقان نــژاد اقدام به جمع آوری 
این داســتان ها و ثبت آنها کرد. این شــرح مربوط به 
فراهم آمدن شــاهنامه ابومنصــوری، مهمترین منبع 
فردوسی برای سرودن شاهنامه است بعد از آن دقیقی 
شاعر تصمیم می گیرد این داستان ها را به شعر درآورد 
اما تنها موفق به ســرودن هزار بیت و بعد به دســت 
غالم خود کشــته می شود فردوســی این هزار بیت را 
در شــاهنامه می آورد. بعد از دقیقی، فردوســی که از 
طبقه دهقانان بود کار او را ادامه می داد و برای به نظم 
کشــیدن آن تعداد فراوانی از لغات و ترکیبات فارسی 
را کــه بعضی از آنها در همان زمان فردوســی هم در 
معرض فراموشــی بوده اند به خدمت می گیرد حتی به 
این اکتفا نمی کند و با خوش ذوقی دســت به ساخت 
و پرداخت ترکیبات زیبای فارســی می زند. اگر تعداد 
کلماتی را که در پنجاه- شــصت هزار بیت شــاهنامه 

مورد اســتفاده قرار گرفته است حساب کنیم 
با  فردوســی  دید  یــن خواهیم  ا

گنجینــه  چــه  کار 
برای  را  باارزشــی 

ن  با ز

فارسی فراهم کرده اســت. اینها در کنار هم به عالوه 
ســادگی و بی پیرایگــی خاصی که فردوســی به کار 
برده، باعث شــده اســت این اثر حماســی حتی حاال 
بعد از هزارســال برای هر فارسی دانی بدون مراجعه به 
کتاب لغت قابل فهم باشــد. آنچه گفته شد همه هنر 
فردوسی نیســت از مهمترین ابعاد شاهنامه که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته حمت است. موضوعی که رهبر 
معظم انقالب هم درباره حکیم طوسی به آن پرداخته 
است. در واقع این طور نبوده است که فردوسی بخواهد 
داســتانی بگوید و برود بلکه پیر طوس داســتان های 
پررمز و راز شــاهنامه را وسیله ای قرار داده است برای 
انتقال و آموزش نکات حکیمانه ای که پندهای لقمان 

در قرآن را به یاد می آورد.
درباره فردوسی و شــاهنامه خوب است این موارد 

را هم بدانیم:
* اگر می خواهیم به این حکیم بزرگ احترام بگذاریم 
و قدردان هنر و رنج او باشیم بهترین راه خواندن کتاب 
او یعنی شــاهنامه است. برای شروع اگر شما هم مثل 
من در خواندن اشعار ریپ می زنید یا حوصله خواندن 
این همه شعر را ندارید الاقل برای آشنایی با قصه های 
پررمز و راز آن هم که شده می توانید از شاهنامه ای که 
به نثر تبدیل شده باشد استفاده کنید و کمی از شیرینی 

داســتان ها  را این 

بچشید داســتان هایی مثل ماجرای عاشقانه رودابه و 
زال که به داســتان راپونزل بــرادران گریم که خیلی 
از بچه های ما انیمیشــنش را دیده اند، شــبیه است یا 
داســتان ضحاک که کم از داســتان های خون آشامی 
نیســت شــاید اگر پرده جادویی ســینما به خدمت 
بازخوانی شاهنامه درمی آمد امروز در کنار تالکین بازها 
و عاشــقان داســتان های فانتــزی اربــاب حلقه ها و 
هابیت هــا، فردوســی بازها و عاشــقان داســتان های 

شاهنامه را هم داشتیم.
* شــاهنامه برخالف اسمش خیلی هم کتاب شاه 
و شــاه بازی نیســت شــخصیت مورد عالقه فردوسی 
یعنی رســتم هرگز شــاهی نمی کند و محبوب ترین 
شخصیت های کتاب یا مثل سیاوش به شاهی غریبند 

یا مثل کیخســرو در خارج از دربار شاهان بزرگ 
می شوند و عادل و بادرایت هستند.

* سراســر شــاهنامه داســتان جنگ و 
جنگیدن اســت. داســتان هایی که شــاید 
تمثیلی باشد برای جهاد اکبر یعنی جهاد 
با نفس که آدمی ساعتی از آن فارغ نیست.

* فردوسی همان اول شاهنامه تکلیفش 
را با کتاب خودش روشن می کند و پیش از 

آن که به پرورش داستان هایش بپردازد 
اعالم می کند که راه ســعادت و 

نجات شیعه بودن است.

* متن شــاهنامه که دربرگیرنده دوره اساطیری، 
دوره پهلوانی و حماســی و دوره تاریخی است حاصل 
دو تدوین یا دو ویرایش مختلف شــاعر طی سال های 
370 هـــ.ق تا 400 هـ.ق اســت، چون تمام شــدن 
شاهنامه همزمان می شود با حکومت محمود غزنوی، 
فردوسی تصمیم می گیرد شــاهنامه را به نام او کند. 
شــاید چون در این صورت می شد از امکانات حکومت 
برای تکثیر و نشر شــاهنامه استفاده کرد اما به دلیل 
رقابت های سیاســی درباریان محمد غزنوی و شــیعه 
بودن خود فردوســی محمود دستور می دهد برای هر 
بیت شــاهنامه به فردوسی یک ســکه نقره بدهند در 

حالی که برای یک بیت خوب یک سکه طال می داد.
فردوســی کــه از ایــن بی احترامــی آزرده بــود 
هجونامه ای سرود که همین اوضاع را بدتر کرد خالصه 
اینکه می گویند فردوسی پایان عمرش را در 
حال فرار کردن از محمود غزنوی گذراند 
اگرچه شــاهنامه برای فردوسی خوبی 
و خوشــی نداشــت اما آخرش برای ما 
خوش بود؛ چراکــه زبان و هویت ما را 

حفظ کرد.
فاطمه محمدی وحدتیان

ناطور دشت

هگمتانه، گروه زندگــی با کتاب: کتاب 
 The Catcher اصلی  عنوان  با  دشت  ناطور 
in the Rye اثر بســیار مشهور و برجسته 
در سال  که  اســت  دیوید سلینجر  جروم 
آمارها  1951 منتشر شــد و طبق آخرین 
تاکنون بیشــتر از 65 میلیون نســخه از 
آن در سراسر جهان به فروش رفته است. 
ادبیات آمریکا  این رمان کتابی شاخص در 
محسوب می شود و به بیش از 35 زبان نیز 

ترجمه شده است.
ناطور دشــت کتابی است در مورد کشمکش 
درونــی، بین ثبــات و تغییر کــردن از جامعه 
اطراف قهرمان داستان گرفته تا الیه های درونی 
شخصیت خود حال اینکه قهرمان داستان تغییر 
را نمی خواهد و نمی پذیرد و برای آن می جنگد.

اولیــن بار احمد کریمی رمان ناطور دشــت 
)1345( را بــا همــکاری انتشــارات فرانکلین 
ققنــوس و  امیرکبیــر،  انتشــارات  بعدهــا  )و 
علمی فرهنگــی( به زبان فارســی ترجمه کرد. 
کریمــی عنوان این کتــاب را )که بــه معنای 
محافظ و نگهبان دشــت اســت( از این بیت از 
سعدی وام گرفته اســت: جهاندیده پیری بر او 
بر گذشت / چنین گفت خندان به ناطور دشت.
زبــان کتاب از ادبیات عامــه و کوچه بازاری 
آمریــکا بهره گرفته اســت و خالــی از جمالت 
رکیک و فحش های بازاری نیست که این اتفاق 
کتاب را همیشــه در محافل تصویب قانون های 
حذف و سانســور الفاظ رکیــک در ادبیات در 
مرکز بحث قرار داده اســت و نکتــه جالب در 
انتشار این کتاب اتفاقاتی است که ناطور دشت 
در بطن آن قرار داشــته اســت که یکی حمله 
تروریستی به ریگان رئیس جمهور آمریکا و نیز 
دیگری ترور جان لنون خواننده آمریکایی است 

کــه در جیب کت هردو تروریســت کتاب ناتور 
دشت را یافته اند.

تعدادی  ناطور دشــت  از  پــس  ســالینجر 
داســتان کوتاه نوشــت و آن هــا را عمدتا در 
هفته نامــه نیویورکر منتشــر کــرد اما پس از 
چندی، از انتشار داستان تازه دست کشید و از 

فاصله گرفت. آمریکا  ادبی  جامعه 
داســتان ناطور دشــت روایت ســه روز از 
زندگــی هولدن کالفید نوجوان هفده ســاله به 
نــام هولدن کالفیلد اســت. هولدن از بدی ها و 
زشــتی های آدم و عالم خســته است. هولدن 
بی پــروا نقــد می کنــد، او واقعیت هــا را تلخ 
و گزنــده اما به طرزی بســیار روشــن بازگو 
می کنــد، تنهایــی و تنفــر او از دروغ مــردم 
دروغ های کوچک  است،دروغ، حتی  اعجاب آور 
معمولی هــم هولدن را رنج می دهــد. لبه تیز 
آدم هاست؛  شــخصیت ها  متوجه  هولدن  انتقاد 
معطوف به سبکســری و ولنگاری. احساسات و 
عواطف نمایشــی دیگران او را خسته می کند. 
او از تبعیــض بیزار اســت. حتی وقتی خودش 
بهتر و برتر از دیگران است، غصه اش می گیرد: 
» خیلی افســرده می شم اگه من برای صبحونه 
ژامبــون و تخم مرغ بخورم و یکــی دیگه قهوه 
و نون ســوخاری« هولدن نوجوان دبیرســتانی 
تنهایی است که از دبیرستان پنسیلوانیا اخراج 
می شود و سفری را به سمت خانه در نیویورک 
آغاز می کند. این مســافرت مکاشــفه کابوس، 
تمســخر، تنهایی و دیدن جهان به چشم دیگر 
اســت. هولدن در این ســفر با بسیاری آدم ها 
برخورد می کند. ســرانجام، تصمیم می گیرد از 
فرار و گریز دســت بکشد و بماند. این مضمون 
نه چندان بدیع و بی همتا، دســت مایه   آفرینش 
قصه ای به نام ناطور دشــت شــده که گونه ای 
کالبدشــکافی آدم های تنها و نیز تنهایی است.

جمالتی از کتاب:
نمی خوام بهت بگم فقط آدمای تحصیل کرده 
و محقق می تونــن چیزای باارزشــی به دنیای 
ما اضافــه کنن. اصــال این جوری نیــس. ولی 
معتقدم که آدمــای تحصیل کرده و محقق، اگه 
هوش و خالقیت داشــته باشن – که متأسفانه 
بیش تِرشــون ندارن – احتماال آثــاِر بی نهایت 
باارزشی از خودشون به جا می ذارن تا اونایی که 
هوش و خالقیِت نصفه نیمــه دارن. اونا معموال 
نظرشــونو روشــن تر بیان می کنن و معموال هم 
مشــتاقن که پی افکارشــونو تا آخــر بگیرن. و 
از همــه مهم تر، در اکثــر مــوارد از متفکرای 
متواضع تَــرن.  تحصیل نکــرده  و  غیرمحقــق 
می فهمــی چی می گم؟ )کتاب ناطور دشــت – 

صفحه 184(

کتاب سال شهید حبیب غنی پور

هگمتانه، گروه زندگی با کتاب: کتاب سال 
شــهید حبیب غنی پور یک جایزه ادبی است 
که به همت امیرحســین فردی بنیان گذاری 
شــده و از سال 1376 آغاز به کار کرده است. 
این جایزه توانسته است در میان عالقه مندان 
به ادبیات جایگاه خوبی را در طی ســال های 
متمادی فعالیت خود کسب کند. این جشنواره 
در اســفند ماه در سالروز شــهادت حبیب 
غنی پور برگزار می شــود و تا کنون 18 دوره 

برگزار شده است.
اولین جلســه قصه نویسی مسجد جواداالئمه)ع( 
در سال 1358 مملو از نوجوانان محل بود و حبیب 

با جسارت در صف اول نشسته بود.
حبیب به تدریج به ســمت نویسندگی حرفه ای 
قدم بر می داشــت؛ اما بوی باروت جنگ که از سال 
59 تمام فضای کشور را در برگرفته بود عشق را به 
مصاف می خواند و حبیب عاشق به جنگ سیاهی ها 
رفت. در ســال 61، در عملیات مســلم ابن عقیل از 
ناحیه پا مجروح شد. در سال 62، دوره دبیرستان را 
تمام کرد و برای معلمی به مدرسه راهنمایی شهید 
چمران در حوالی میدان راه آهن رفت. اما همچنان 

نویسندگی دل مشغولی عمده غنی پور بود.
همزمان با تدریس ادبیات و دینی در آن مدرسه، 
در مجله رشد جوان و نیز مجله کیهان بچه ها شروع 
به نوشــتن کرد. در ســال 1364 در رشته ادبیات 
فارسی دانشگاه شهید بهشتی قبول شد و در ضمن 
معلمی، نویســندگی و اداره کتابخانــه ای با هفت 
هزار عضو، به تحصیل دانش پرداخت. او بیشــتر در 

داستان هایش را در همین سال ها نوشته است.
عاقبت روز دهــم اســفند 1365 دنیای هنر و 
ادبیات اســالمی، نویسنده محقق و هنرمندی را در 
صحنه های دفاع مقدس از دست داد. شهید حبیب 
بیدار غنی پور در هنگام شهادت، بسیجی، هنرمند، 

معلم و دانشجویی عارف بود.
در مرامنامه ای که شــورای نویسندگان مسجد 
جواداالئمه) علیه الســالم( در خصــوص این جایزه 
منتشر کرده است آمده: شورای نویسندگان مسجد 
جواداالئمه) علیه الســالم( ضمن احترام به سالیق و 
عقایــد مختلف در انتخاب کتــاب، اصول و مواضع 
خــود را در انتخاب کتاب هایش بــا عنوان برگزیده 
و تقدیری در جشــنواره شهید غنی پور به شرح زیر 

اعالم می نماید:
1- ایــن جشــنواره مزین به نام شــهید حبیب 
غنی پــور بوده و مجری آن شــورای نویســندگان 
مســجد جواداالئمه علیه السالم است. این جشنواره 
و همچنین شــورای نویسندگان مسجد جواداالئمه 
)ع( هیچ گونه وابســتگی فکــری و اجرایی به هیچ 
ســازمان،  نهاد و شــخص حقیقی و حقوقی دیگر 
ندارد. خاســتگاه و پایگاه دائمی آن، همیشه مسجد 
جواداالئمــه )ع( بوده و خواهد بــود. در ضمن، نام 
این جشنواره تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست.
2- منتخــب این جشــنواره، همــواره از میان 
کتاب هایــی خواهد بود که بــا مضامین اعتقادی و 

اخالقی شهید مغایر نباشد.
3- این جشنواره بی توجه به نام ناشر و نویسنده 
و خط فکری و سیاسی آن ها آثار را بررسی می کند.

4- این جشنواره ضمن در نظر گرفتن مضامین 
مورد اشــاره در بند1، از حیثیت ادبیات داســتانی 
دفاع می کند و آثاری را به جامعه معرفی می کند که 

ادبیات اثر از وجوه مختلف برجسته باشد.
5- این جشنواره اعتقاد دارد که ادبیات داستانی 
این مرز و بوم می تواند با جهانیان و نسل های امروز 
و آینده ســخن بگویــد و آثاری مــورد توجه قرار 
می گیرد که در دنیای امروز حرفی تازه و ارزشــمند 

برای گفتن داشته باشد.
habibghanipoor.ir

بال های کاغذی شاهکار
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شــهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه هــای عمرانی ذيل را به پيمانکاران ذيصــالح واگذار نمايد. لذا از 
پيمانکاران واجد شــرايط دعوت به عمل می آيد از تاريخ نشــر آگهی به مدت 10 روز )از تاريخ 98/5/7 تا98/5/17(، جهت 
دريافت اســناد مربوط به شــرکت در مناقصه، به آدرس همدان، ميدان امامزاده عبداله ، ابتدای بلوار کاشانی، شهرداری منطقه 

يک، واحد فنی و مهندسی مراجعه نمايند . 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1- حداکثر مهلت قبول پيشــنهادها و تحويل اســناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شــهرداری منطقه يک از تاريخ انتشار آگهی 
روزنامه به مدت 10 روز خواهد بود. )پايان وقت اداری مورخ 98/5/17(

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شرکت در مناقصه ايشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد 
و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3-  مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حســاب 0108127085002 بانک ملی شــعبه 
امامزاده عبداله در وجه شهرداری منطقه يک يا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.

4- متقاضی بايد بر اســاس ظرفيت کاری مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری 
 قيمت پيشــنهادی خود را ارائه نمايد. بديهی اســت در غير اين صورت تضمين شــرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام

 می گردد.
5- کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- شهرداری در رد يا قبول يک يا کل پيشنهادات مختار است. 

8- شــرکت در مناقصه و دادن پيشــنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شــهرداری همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالی 
شهرداری می باشد.

9- تضمين شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يک هفته مسترد خواهد 
شد.

10- بديهی است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان 5 درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ 
و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

11- ارزيابی توانمندی فنی،بازرگانی و مالی پيشنهاد دهنده بعهده کميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط کميسيون پاکت 
پيشنهاد قيمت بازگشايی خواهد شد.

12- به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد. 
13- زمان بازگشــايی پاکت ها مورخ 98/5/20 ساعت14در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانکاران 

در اين جلسه بالمانع می باشد.
14- براي کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

15-  ضمناً امکان مشــاهده اطالعيه اين آگهی در سايت شــهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir امکان پذير 
می باشد.
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1
پياده روسازی 
بلوار شهيد 

اسالميان
53/650/000/000ماه72/284/173/130

حداقل پايه 
چهار حقوقی 

ابنيه

درآمدهاي 
عمومي 

شهرداري

به اين پيمان 
تعديل تعلق 

ميگيرد

شهرداري منطقه یک همدان
شماره م الف 662
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شــهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه هــای عمرانی ذيل را به پيمانکاران ذيصــالح واگذار نمايد. لذا از 
پيمانکاران واجد شرايط دعوت به عمل می آيد از تاريخ )98/5/7تا تاريخ  98/5/17(، جهت دريافت اسناد مربوط به شرکت 
در مناقصه، به آدرس همدان، ميدان امامزاده عبداله ، ابتدای بلوار کاشانی، شهرداری منطقه يک، واحد فنی و مهندسی مراجعه 

نمايند .
خالصه شرايط شرکت در مناقصه:

1-حداکثر مهلت قبول پيشــنهادها و تحويل اســناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شــهرداری منطقه يک از تاريخ انتشار آگهی 
روزنامه به مدت 10 روز خواهد بود. )پايان وقت اداری مورخ 98/5/17(

2-چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شرکت در مناقصه ايشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد 
و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حساب 0108127085002 بانک ملی شعبه امامزاده 
عبداله در وجه شهرداری منطقه يک يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.

4-متقاضی بايد بر اســاس ظرفيت کاری مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياســت جمهوری 
 قيمت پيشــنهادی خود را ارائه نمايد. بديهی اســت در غير اين صورت تضمين شــرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام

 می گردد.
5-کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7-شهرداری در رد يا قبول يک يا کل پيشنهادات مختار است.

8- شــرکت در مناقصه و دادن پيشــنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شــهرداری همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالی 
شهرداری می باشد.

9- تضميــن شــرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگرديده اند به اســتثناء نفــر اول و دوم بعد از يک هفته  از ابالغ 
صورتجلسه کميسيون معامالت مسترد خواهد شد.

10-بديهی اســت حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شــده در جدول از برنده مناقصه اخذ و 
تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

11-ارزيابی توانمندی فنی،بازرگانی و مالی پيشنهاد دهنده بعهده کميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط کميسيون پاکت 
پيشنهاد قيمت بازگشايی خواهد شد.

12-به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
13-به اين پيمان ها تعديل تعلق می گيرد.

14-زمان بازگشــايی پاکت ها مورخ 98/5/20 ساعت18در محل شــهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانکاران 
در اين جلسه بالمانع می باشد.

15- براي کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.
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1
ترميم و لكه گيری 
نوار حفاری جهت 
سطح منطقه يک

8360/000/000ماه7/196/018/519
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ایستگاه آسمان

امام صادق)ع( از پیامبر)ص( روایت کرد که فرمود:
هرکس به مؤمنی قرضی بدهد تا هنگام توانایی 

به او بازگرداند؛ گویی مال خود را صدقه داده و تا 
زمانی که قرض گیرنده آن مال را به او بازگرداند، 

فرشتگان بر او درود می فرستند.
ثواب االعمال و عقاب االعمال، شیخ صدوق، ص138

اوست با  عالم  شیرینی  هک  چرده  سیه  اوستآن  دل خرم با  ن  لب خندا چشم میگون 

ولی پادشهانند  دهنان  شیرین  هچ  اوستگر  با  خاتم  هک  است  زمان  سلیمان  او 

پاک دامن  و  هنر  امکل  و  است  خوب  اوستروی  با  عالم  دو  پاکان  همت  الجرم 

ن عارض گندمگون است اوستخال مشکین هک بدا با  آدم  رزهن  شد  هک  داهن  آن  سر 

یاران را  خدا  کرد  سفر  زعم  اوستدلبرم  با  مرهم  هک  مجروح  دل  با  کنم  هچ 

اوستبا هک این نکته توان گفت هک آن سنگین دل با  مریم  عیسی  دم  و  را  ما  کشت 

دارش گرامی  است  ن  معتقدا از  اوستحافظ  با  مکرم  روح  بس  بخشایش  هک  زان 
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4 قیمـت هر گرم طال , 0 4 7 , 0 0 0
40,740,000 قیمت تمام سکه
22,680,000 قیمت نیم سکه
14,490,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 6 9 0 , 0 0 0

نرخ های اعالم شده بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز 
بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت ارز )سنا(

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.

121,500دالر 
138,500یورو 
149,220پوند 
17,520یوان

21,250لیر ترکیه

روز بدرقه حجاج حج تمتع از فرودگاه بین المللی همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

بنده ام گریه نکن
اسرار تو را فاش نخواهم ساخت

در قرآن مجید آمده است: ای کســانی که ایمان آورده اید 
محرم اســراری از غیر خود انتخاب نکنیــد چون مخالفان از 

هیچگونه شرآفرینی و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند.
حضرت امام صادق علیه السالم فرموده اند: فاش کردن راز، 

مایه سقوط و افتادن است.
حکایت: در احادیث آمده کــه در روز قیامت بنده ای را 
می آورند در حالی که گریان اســت سؤال می کنند چرا گریه 
می کنی؟ پاســخ می دهد: می ترســم از آشــکار شدن اسرار و 

عیوبم نزد آدمیان و فرشتگان.
از طرف خداوند ندا می رســد ای بنــده من گریه نکن، من 
اســرار تو را در دنیا در حالی که مشغول معصیت بودی فاش 
نکــردم در حالی که به معصیت می خندیــدی، چگونه امروز 

آبرویت را بریزم در حالی که پشیمان و گریانی؟
دانه ها چون در زمین پنهان شود

سّر آن سرسبزی بستان شود

همه دان

کیلی
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شهر و دیاری شیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســته گویش هایی است 
که بسیار دلنشــین و دوست داشتنی اســت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهایی است که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده  است و کاربرد 
واژه هــای کهــن در این لهجه بیانگــر این موضوع اســت. از ویژگی های 
دســتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کســر کردن، هنگام تلفظ 
واژه هاست. دیگری در حالت اضافه اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم و 
سوم شخص حرف آخر اسم مکسور می شود، و در مورد اول شخص حرف 
آخر اســم مضموم می شــود، هنگام جمع بســتن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــد تبدیل به کســره می شود و بسیاری 

ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانی است.
در این بخــش برخی اصطالحــات همدانی که ممکن اســت گاه به 

فراموشی سپرده شده اند معنی و ترجمه شده است.
ِقژیده: ژولیده

ِقطار: پشت سرهم
ُقزبیت: زشت و بدمنظر

کیلی: اتاق گلی کوچک داخل باغ
ُگر: آتش، شعله

مسیر

در نماز باید مخاطب داشت
هگمتانــه، گروه فرهنگی: شــما از یک تکــه الماس چند 
قیراطِی خیلی ارزشمند دو جور می توانید استفاده کنید. یک 
جور این اســت که مثل یک الماس، مثل یک ســنگ قیمتی 
از آن اســتفاده کنید، یکی هم این اســت که آن را به عنوان 
سنگ ترازو به کار ببرید و به جای سنگ چند گرمی تو ترازو 
بگذارید و در مقابلش مثاًل فلفل یا زردچوبه بکشــید! این هم 
اســتفاده  از الماس اســت؛ اما چه جور استفاده ای؟! این مثل 
تضییع الماس است. البته باز هم با شکستن الماس فرق دارد؛ 
باز هم همین قدر، شکســتن از او بدتر اســت؛ اما استفاده  از 
الماس هم این نیست که آدم او را سنگ ترازو قرار بدهد و با 
او فلفل و زردچوبه وزن کند. با نماز مثل الماســی که سنگ 

ترازو کرده ایم، نباید رفتار کنیم. نماز خیلی ذیقیمت است.
یک وقت انســان نماز می خواند، مثل بقیه  عادات روزانه؛ 
مســواک می زنیم - فرض بفرمایید - ورزش می کنیم، همین 
جــور نماز هم می خوانیم در وقت. یک وقت نه، انســان نماز 
می خواند، با این احســاس که می خواهــد حضور در محضر 
پروردگار پیدا کند. این یک جور دیگر اســت. ما همیشــه در 
محضر پروردگاریم؛ خواب باشــیم، بیدار باشیم، غافل باشیم، 
ذاکر باشیم. لیکن یک وقت هســت که شما وضو می گیرید، 
تطهیر می کنید، خودتان را آماده می کنید، با طهارت جسم، با 
طهارت لباس، با طهارت معنوِی ناشی از وضو و غسل می روید 

خدمت پروردگار عالم.
ما در نماز باید یک چنین احساســی داشته باشیم. رفتیم 
خدمت پروردگار، عرض کردیم؛ با این حال وارد نماز باید شد؛ 
خود را در مقابل خدا باید احســاس کرد؛ مخاطب باید داشت 
در نماز. واّل صرف اینکه یک امواجی را که ناشــی از کلمات 
و حروف هســت، در فضا منتشر کنیم، این آن چیزی نیست 
که از ما خواسته شده. می شــود همینطور گفت: »الحمد للَّ 
رّب العالمین. الّرحمن الّرحیم. مالک یوم الدین...« و امواجش 

را منتشر کنیم.
همین را می شود با قرائت خوب هم خواند، اما بی توجه، که 
باز هم همان منتشر کردن امواج صوتی است در هوا. این، آن 
چیزی نیست که از ما خواسته شده. از ما خواسته شده که در 
حال نماز دلمان را ببریم به پیشگاه پروردگار؛ از دلمان حرف 
بزنیم، با دلمان حرف بزنیم؛ اینها مهم اســت. این را در وضع 
ترویــج نماز، در نمازی که خود مــا می خوانیم، نمازی که به 
دیگران تعلیم می دهیم، این نکته  روح نماز را باید توجه کنیم.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان
 در هفدهمین اجالس نماز 1387/08/29

وصیت شهید روشنعلی میرزایی

درجبههگیریهایسیاسیمراقبباشیدکهاشتباهنکنید
از همه شما می خواهم راه اصیل انقالب اسالمی را دنبال کنید

هگمتانــه، گــروه فرهنگی: 
کجــای این خاک بــودی، زیر 
کدام آســمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشــورت جاری 
خمپاره  کدام  آتش  زیر  می شد؟ 
و آماج کدام گلوله برایم نوشتی 
حرف هایت را؟ چه حالی داشتی 
وقتی با تمــام وجودت جانت را 
واژگان  البالی  بودی  گذاشــته 
عبورت؟  از  می نوشــتی  و  پرپر 
می نوشتی از افق های گلگون، از 
خاک های  در  روییده  جوانه های 
تفدیده. تو می نوشــتی و امروز 
که  منم  می خوانمــش،  که  منم 
خواب های  در  شده ام  تو  صدای 
ســنگین دنیا. تو می نوشــتی 
و امــروز ماییم کــه کلمات تو 

را فریادیم، چشــم هایت را بیداریم و دســتانت را در 
اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!

»بسم الل الرحمن الرحیم«
»و ل تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الل امواتا بل احیاء عند 
ربهم یرزقون: هرگز گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته 
شــدند مرده اند، بلکه آنها زنده ابدی هســتند و نزد پروردگار 

خویش روزی می خورند«.
انقالب اســالمی ایــران و رهبری پیامبرگونــه آن به حق 
عظیم ترین نعمت و سنگین ترین منتی است که خداوند متعال 
در ســال های اخیر نصیب ملت ما و بلکه جهان بشریت کرده 
اســت. شاید پس از آغاز غیبت کبری تا امروز هیچ گاه درهای 
آسمان و دریچه های فضائل اینگونه پرشکوه برای بشر گشوده 
نشده و ابر رحمت حق این چنین زیبا بر کویر انسانیت نباریده 
باشــد. انقالبی که برای گمشــده ها و گم کــرده راه ها و غرق 
شــدگان در لجنزارهای مادیات توفیق ارزنده هدایت و نجات 
آورده و بر آن اســت که از انسان، انسان واقعی پرورش دهد و 
در شبستان تاریک و ســهمگین دنیای امروز چراغ نور افشان 
هدایت آویزد و در پرتو آن راه ها و چاله ها را پیدا و عیان کند.

دشــمنان بشــریت که تنها در تاریکی فرصتی به غنیمت 
دارند راه گورســتان خویش گیرند پیداست که جریانی با این 

اهداف دشــمنان بزرگ و مکار 
و درنده داشــته باشد و بدیهی 
اســت جنگ و آتش افروز نیز 

برایش می آفرینند.
دفاع مقــدس امروز نه تنها 
یک جنــگ ســاده و معمولی 
نیســت بلکه جنگ ریشــه دار 
علیــه باطــل اســت و همین 
اســت که حتی اگر در راه آن 
هــم چون حســین بــن علی 
تمام هســتی خویش را بدهیم 
بجاست. مدت ها بود که دعای 
بســیار می کــردم و از خــدا 
می خواستم بر تن من نیز جامه 
جهاد در راه خودش را بپوشاند 
و مرا نیز ســعادت شرکت در 
جبهه های نبرد حق علیه باطل 
عطا فرماید، اکنون خدا را سپاس می گویم که دعایم را جواب 
داده و امیــدوارم قدم های بعدی را همانگونه که خواســت و 

رضای اوست بردارم.
اکنــون که مــی روم، می گویم که بیــش از آنچه دعا برای 
توفیق شــرکت در جبهه کرده باشــم دعا برای شهادتم را در 
سجده ها از خدا خواستم آن هم با اشک چشم و سوزش قلب، 

شاید بتوانم بگویم مطمئنم خداوند دعایم را رد نخواهد کرد.
آنهــا که دنیا را شــناخته اند و نقش انســان را در این دنیا 
درک کردند و راه انســان و هدف خلقت او و منتهای مسیرش 
را دریافتند می فهمند مــن چه می گویم هیچ کس نباید خدای 
ناکرده به خاطر شهادتم کلمه ناروایی نسبت به انقالب یا رهبر یا 
اسالم بگوید. از همه شما می خواهم راه اسالم و راه امام خمینی 
و راه اصیل انقالب را دنبال کنید و هیچگاه دست از یاری اسالم 
و امام برندارید، فرزندانتان را اســالمی تربیت کنید و در این راه 
کوشا باشید. به هر ترتیب که می توانید اسالم را تقویت کنید و 

در جبهه گیری های سیاسی نیز مراقب باشید که اشتباه نکنید.
همه شما را به تقوا و اهمیت دادن به تکالیف الهی و اطاعت 
از دستورات امام ســفارش می کنم. اگر خواستید برایم کاری 
کرده باشید هر شب جمعه سوره یاسین برایم بخوانید و فاتحه 

و صلوات زیاد بفرستید و مادرم را دلداری دهید.
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