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مدیریت  مختلف  سطوح  در  ارزنده تان  تجارب  و  شایستگی  تعهد،  مراتب  مبّین  که  عزیزان  شما  شایسته  و  بجا  انتصاب 
می باشد، را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدواریم همچون گذشته در راستای خدمت به شهروندان عزیزمان 

همواره موفق و مؤید باشید.

معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری همدان

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان

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

با کمال مسرت و افتخار انتصاب شما عزیزان را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند شما و تالش های خستگی ناپذیرتان می باشد، تبریک 
عرض مینمائیم. امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام و خدمت به همشهریان عزیز موفق و سربلند باشید.
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معاونت خدمات شهری شهرداری همدان

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

تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدواریم همچون گذشته در راستای خدمت به شهروندان عزیزمان همواره موفق و مؤید باشید.
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انتصاب شایسته شما عزیزان را تبریک عرض می نماییم. امید است در پرتو الطاف حضرت حق، بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری همدان

جناب آقای مهندس
سید مسعود عسگریان 

ریاست محترم شورای اسالمی
 شهر همدان

جناب آقای
حسین قراباغی

منشی اول محترم شورای اسالمی 
شهر همدان

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

سرکار خانم
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منشی دوم محترم 
شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای دکتر

ابراهیم مولوی
سخنگوی محترم شورای 

اسالمی شهر همدان

سال  دو  در  شهر  شورای  ریاست  مسئولیت  در  شما  حضور  بی تردید 
گذشته به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه، 
شهری  مدیریت  مجموعه  پیش  از  بیش  پویایی  و  تحرک  نشاط،  سبب 
گردید. بر خود الزم می دانیم از مدیریت توانمند و شایسته شما تقدیر و 

سپاس نموده و برایتان از درگاه احدیت آرزوی توفیق و سالمتی نماییم.

جناب آقای
اکبر کاووسی امید
نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان
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مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری همدان:

مرحله یک تقاطع سردار همدانی 
آماده آسفالت

۲   
حه

صف فنی و حرفه ای رکورددار تحقق اشتغال
بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 

در رتبه دوم و سوم

معاون دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با اشاره به روند صعودی ابتال به کرونا در استان:

شناسایی روزانه 30 کرونایی قطعی 
در استان همدان
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صفحه   4

قدردانی فرماندار از رئیس سابق شورای شهر همدان
همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
روز یکشــــنبه فرمانــــدار همــــدان از 
کامران گردان رئیس سابق شورای 

اسالمی شهر همدان تقدیر کرد.
هگمتانه،  خبرنــــگار  گــــزارش  بــــه 
مراســــم  در  افشــــاری  حســــین 
ســــال  رئیســــه  هیأت  انتخابــــات 
بــــه  شــــورا،  پنجــــم  دور  چهــــارم 
و  دولتی  دســــتگاه  از  نمایندگــــی 
شــــهر  اســــالمی  شــــورای  اعضای 
بــــه  گــــردان  کامــــران  از  همــــدان 
مجدانه  تــــالش  و  همــــت  دلیــــل 
٢ ســــال خدمت در  وی در طــــول 
حــــوزه ریاســــت شــــورا قدردانــــی 

. د کر

استاندار همدان:
باغ موزه به نقش بانوان در دفاع مقدس بپردازد

استاندار همدان با بیان اینکه روحیه مشارکت بانوان در استان باید ارتقا یابد گفت: در باغ موزه دفاع مقدس استان، جایگاهی برای به نمایش 
گذاشتن نقش زنان در دفاع مقدس در نظر گرفته شود.

به گزارش هگمتانه، سید سعید شاهرخی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه با کمیته بانوان حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان همدان با بیان اینکه نقش بانوان ایرانی در همه عرصه های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی در جامعه بی بدیل و تأثیرگذار اســــت اظهار کــــرد: به دنبال ارتقای جایگاه بانوان 

هستیم.
وی با بیان اینکه روحیه مشارکت بانوان در استان باید ارتقا یابد گفت: بانوان نقش بارز و برجسته ای 

در اســــتان همدان دارند که باید به آن ها پرداخته شــــود، ضمن اینکه نقش آفرینی آنها ضامن تداوم 
انقالب و استواری جمهوری اسالمی ایران است.

اســــتاندار همدان نیمی از ســــرمایه اجتماعی جامعه ایران را بانوان دانست و ادامه داد: 
زنان نقش ارزشــــمند و سازنده ای در پشــــتیبانی و حمایت های مادی و معنوی برای 

حضور رزمندگان در دفاع مقدس ایفا کردند.
وی با بیان اینکه هزاران نفر چون خانم مرضیه دباغ در گستره ایران اسالمی در بین 

بانوان وجود دارند و این باعث افتخار است  ...
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شهردار همدان خواستار شد:

شتاب در ساخت پارک خالقیت کودکان
صفحه   ۲به کودکان همدانی منطبق با فرهنگ زادبوم بها داده شود

صفحه   ۲

گالیه شهروندان از فراوانی سرعتکاه ها 
در معابر  شهر

صفحه   6

برگزاری قرعه کشی پلی آف لیگ ۲

»پاس« میزبان دور برگشت شد
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۲
کسادی بازار صنایع دستی

صادرات محدود صنایع دستی آن هم از مبادی غیررسمی
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون صنایع دســــتی میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
اســــتان همدان گفت: در حال حاضر صادرات صنایع دســــتی محدود آن هم از مبادی غیررســــمی 

صورت می گیرد.
وز بــــا بیــــان اینکه در شــــرایط کنونی و بــــه خاطر  بــــه گــــزارش هگمتانه، هاشــــم مظاهــــری دیر

ونا صــــادرات صنایع دســــتی نداریم اظهار کــــرد: اگر هم صادراتــــی وجود دارد به  وضعیــــت کر
است. محدود  صورت 

کید بــــر اینکه برخی از هنرمندان از تســــهیالتی که در نظر گرفته شــــد اســــتفاده کردند  وی بــــا تأ
تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان صنایع دســــتی تولید دارند اما فروش محدود اســــت 

و همین موضوع منجر به کســــادی بازار آنها شده است.
معاون صنایع دســــتی میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری اســــتان همدان با بیان اینکه 
نبود نمایشــــگاه و بازارچه هم برای هنرمندان آزاردهنده بود خاطرنشــــان کرد: یک پای رونق بخش 

صنایع دستی وجود گردشگر است که امسال به دلیل شیوع کرونا گردشگر نداشتیم.
وی در خصوص برگزاری نمایشــــگاه در فضای باز با بیان اینکه نمایشــــگاه می توانست برگزار 
شــــود عنوان کرد: برپایی نمایشــــگاه در فضای باز می تواند مؤثر باشــــد که بایــــد با هماهنگی 

ونا باشد. ســــتاد مقابله با کر
به نقل از فــــارس، مظاهری در پایان ســــخنانش یادآور شــــد: در حال حاضر صادرات بســــیار 
محدود آن هم به صورت غیررســــمی انجام می شــــود چون فعال شــــرایط صادرات رســــمی و از 

ندارد. وجود  گمرک  طریق 

استان

میلیاردرهای فقیر

صفورا کاظمیان  �

بــــه خــــواب هــــم  مــــا میلیــــاردر جماعــــت روزگاری 
نمی دیدیم دری به تخته ای بخورد و میلیاردر شــــویم 
کتــــاب "میلیاردرها چگونه  اما شــــدیم بدون اینکه 
میلیاردر شــــدند" یا 10 کتاب نوشــــته شــــده توسط 
میلیاردرهــــای جهان را خوانده باشــــیم؛ چون اصوال 
بــــاور نمی کردیــــم در طالعمان چنیــــن بخت بلندی 
باشد و همیشه دیوارمان را آن طرف تر از میلیاردرها 
می گذاشــــتیم و تا همین هشــــت مــــاه پیش هیچ 

گمان نمی کردیم روی خروار طال نشسته  باشیم.
امــــا تــــازه فهمیده ایــــم میلیاردرها جیبشــــان خیلی 
بی پول اســــت، آن ها برای معــــاش می دوند و گاهی 
حکایــــت میلیاردرها و پــــول، َمَثل جن و بســــم اهلل 
زجری  چــــه  میلیاردرهــــا  فهمیده ایــــم  تــــازه  اســــت. 
می کشیده اند وقتی می دانستند میلیاردرند اما این 
سرمایه میلیاردی به هیچ دردشان نمی خورد و باید 

بیشترش کنند تا از فقر خالص شوند!
تازه فهمیده ایم میلیاردرها هــــم از خودمانند! و چه 
بیهوده دســــت و پامان را جمع می کردیم مبادا این 

جماعت فقرا پی به نداری ما ببرند.
ما جماعت میلیاردر تــــازه فهمیده ایم چقدر فقیریم 
و هنوز نمی دانیم مست خانه میلیاردی مان باشیم 
یــــا خون گریــــه کنیم کــــه در عین میلیــــاردر بودن با 
بی پولی چه کنیم! مگر نگفته بودند جمع نقیضین 
محال اســــت؟! پس چطور جمع ایــــن دو تناقض را 
هضــــم کنیم؟ البتــــه در میان ما میلیــــاردر جماعت 
هســــتند گروهی که وقتی در شــــوک فقرشــــان قرار 
گرفتنــــد عرصــــه را بر مستأجرشــــان تنــــگ کردند و 
دستشــــان بیشــــتر در جیب او فــــرو رفت تــــا کم و 
کســــری ها از جیب او جبران شــــود. این معامله تازه 
میلیاردرها با مستأجران پویش هایی به راه انداخت 
تا کمی از آالم مستأجران بکاهد و الحق که مؤثر هم 

بود.
خالصــــه مــــا میلیاردرها تــــازه از مکافات این قشــــر 
خبردار شده ایم و مشــــکل به جیب های خالی مان 
ختم نمی شــــود. حاال باید جواب فرزندان مســــتقل 
شده مان را هم بدهیم و در خانه های میلیاردی مان 

جایی برای آن ها هم باز کنیم.
این روزها کم نیســــتند فرزندان دختر و پســــری که 
بعد از ازدواج  و سال ها مستقل از پدر و مادر زندگی 
کردن، از دســــت اجاره بهای سنگینی که میلیاردرها 
بر آنان تحمیــــل کرده اند کوله بار بــــر دوش به خانه 

پدران رجعت کرده اند.
 ، در این شرایط باید منتظر باشیم تا شاید این روزگار
دوبــــاره دری به تختــــه ای بزند و بار گــــران میلیاردری 
را از دوشــــمان بردارد یا اگر این همــــه به ما جماعت 
میلیاردر لطف ندارد دســــت کم انصافمان را بیشتر 
کند تا با دیگران بیشــــتر ســــازش کنیــــم بلکه این 

شرایط سخت را هم، پشت سر بگذاریم.

یادداشت

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

غ ارزان می شود تخم مر
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیــــس اداره نظارت و 
بازرســــی ســــازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با اشــــاره به اینکه افزایــــش قیمت تخم مرغ 
از ســــوی اتحادیه مرغداران صورت گرفته اســــت، از 

کاهش قیمت تخم مرغ در روزهای آینده خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، داریوش صفــــاری اظهار کرد: 
افزایــــش قیمتــــی کــــه در تخم مــــرغ دیده شــــده، به 
علت افزایــــش قیمت از طــــرف اتحادیــــه مرغداران 
بوده اســــت که در چند روز آینــــده با کاهش قیمت 

تخم مرغ مواجه می شویم.
رئیــــس اداره نظــــارت و بازرســــی ســــازمان صنعت، 
معــــدن و تجارت اســــتان همدان خاطرنشــــان کرد: 
در حــــال حاضر فــــروش تخم مرغ بیشــــتر به صورت 
کیلویی اســــت که کیلویی 14 هزار تومان به فروش 

می رسد.
وی بــــا بیان اینکه قیمت لبنیات براســــاس ســــتاد 
تنظیم بــــازار در تاریخ هفتم تیرمــــاه 99 افزایش پیدا 
کرده است، یادآور شــــد: محصوالت لبنی مثل شیر 
بطری یــــک لیتری 1.5 درصد چربی بــــه قیمت 5600 
تومان و شــــیر بطری یک لیتری با دو درصد چربی به 
5900 تومان رسیده که براساس میزان درصد چربی، 

قیمت ها متفاوت است.
صفاری بــــا بیان اینکــــه افزایش قیمــــت لبنیات به 
علت افزایش قیمت شــــیرخام بوده اســــت، افزود: 
شیر یک لیتری با ســــه درصد چربی به قیمت 6500 
تومان و بــــا 3.2 درصد چربی 6600 تومان، ماســــت 
کم چــــرب 900 گرمــــی 1.5 درصدی بــــه قیمت 6600 
تومــــان، ماســــت پرچرب ســــه درصــــد 7300 تومان 
و ماســــت دبــــه ای دو و نیــــم کیلویی کم چــــرب 1.5 
درصد 17 هزار و 500 تومان به دســــت مصرف کننده 

می رسد.
به نقل از ایســــنا، وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ در 
بازار همدان بیــــن 16 تا 17 هزار تومان اســــت، اظهار 
کرد: چند عامل منجر به افزایش قیمت مرغ در بازار 
شــــده که از جمله افزایش قیمــــت نهاده ها و میزان 

تقاضای بازار بوده است.

خبـــــــــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــهردار همدان گفت: باید 
هرچه سریع تر برای کودکان همدانی فضایی ساخته شود 

که استعدادها بروز و ظهور داشته باشد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، عبــــاس صوفی در جلســــه طراحی 
پارک خالقیت کودکان شهر همدان ادامه افزود: در نقاط 
مختلف شهر برنامه بهره مندی کودکان را از امکانات بروز 

خالقیت  داریم.
شــــهردار همــــدان همچنیــــن با تأکیــــد بر ســــاخت پارک 
خالقیــــت بر اســــاس معیارهــــای اصولی تصریــــح کرد: به 
کودکان همدانی باید منطبق بــــا فرهنگ زادبوم بها داده 

شــــود تا از برونــــداد ذهنی آنها اســــتعدادهای درخشــــان 
کشف شود.

کودکان  بــــه  از تعلل در خدمت  وی خواســــتار پرهیــــز 
و  برخــــوردار  نقــــاط  هــــم  کرد:  اظهــــار  و  شــــد  همدانــــی 
هــــم نقــــاط کمتــــر برخــــوردار شــــهر همدان شایســــته 
بهره منــــدی از امکانــــات کافــــی برای بــــازی و خالقیت 
اســــت که بایــــد گام به گام بــــه تحقق توســــعه متوازن 

شویم. نزدیک  شهر 
صوفی خاطرنشان کرد: در طراحی این پروژه ها باید سنگ 

بنای کار بر اساس اصول زیربنایی مد نظر قرار گیرد.

فنی و حرفه ای رکورددار تحقق اشتغال
بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در رتبه دوم و سوم

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: آموزش فنــــی و حرفه ای با 
ایجاد 31 مورد اشــــتغال، 171 درصد تعهد اشــــتغال خود را 
محقق کرده است که در این زمینه در شهرستان همدان 

رکورددار محسوب می شود.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، فرماندار همــــدان ظهر 
دوشنبه در کارگروه اقتصادی، اشــــتغال و سرمایه گذاری 
شهرستان، اعالم کرد: طی سال جاری 3 هزار و 897 شغل 
جدید در همدان ایجاد شــــده و 62 درصد تعهد اشــــتغال 

محقق شده است.
حســــین افشــــاری گفت: کارخانه قــــارچ نگین کــــه یکی از 
واحدهای راکد بود، با حمایت توانســــت بار دیگر شــــروع 
به کار کند و اکنون بــــا 70 نیرو و 100 درصد ظرفیت در حال 

فعالیت است.
وی با اعالم این خبر که از ابتدای سال جاری تاکنون 3 هزار 
و 897 شغل جدید در استان ایجاد شده است، گفت: 62 
درصد تعهد اشــــتغال ســــال جاری محقق شــــده است و 
اگرچه برخی مشــــاغل نیاز به تســــهیالت نداشته و سهم 
امــــا راهنمایی هایی صورت  آورده خــــود متقاضی اســــت 

گرفته است.
وی با اشــــاره به اینکه 58 درصد از اشــــتغال ایجاد شــــده 
معادل 2 هــــزار و 276 نفر بیمه شــــده اند، عنــــوان کرد: در 
شهرستان همدان موانع از سر راه پروژه ها برداشته شده 

است و بانک ها عملکرد خوبی داشتند.

عمــــل به تعهــــدات شــــهرداری همــــدان در اجرای   �
پروژه های بزرگ

افشــــاری ضمن بیان اینکه شــــهرداری همدان در اجرای 
پروژه هــــای بزرگ همچــــون پــــارک 240 هکتــــاری اکباتان، 
پرشین یاقوت، عصر طالیی هگمتانه و... تعهدات خود را 
انجام داده است، گفت: دستگاه های خدمات رسان هم 

باید به وظایف خود عمل کنند.
افشــــاری در قســــمت دیگر ســــخنانش با بیان اینکه در 
حوزه اشتغال روستایی هم 316 طرح به بانک ها ابالغ شد، 
گفت: اعتبار کل 640 میلیارد ریال در شهرستان همدان 

است که 93 درصد طرح ها محقق شده است.
وی افزود: یکی از اهداف، راه اندازی واحدهای راکد است 
کــــه در همین خصــــوص واحــــد راکد قــــارچ نگین مجدد 
شروع به کار کرد که با ارزآوری ساالنه 8 میلیارد تومان در 
حال فعالیت اســــت که البته 17 میلیارد تومان به بانک 

بدهی داشت.
فرماندار همدان بر اهلیت سنجی از متقاضیان تسهیالت 
هم تأکید داشــــت و با تأکید بر اینکه نبایــــد اجازه بدهیم 
تســــهیالت از دست همدان خارج شــــود و به شهرستان 
دیگر بــــرود، تصریح کــــرد: طرح هایی که به نتیجه رســــیده 
است، اغلب طرح های خرد و کوچک است و عمده طرح ها 

هم در مناطق روستایی است.
عضو شــــورای اســــالمی شــــهر همدان هم بــــه پروژه های 
پیگیری شــــده در شــــورا و مدیریت شــــهری اشــــاره کرد و 

گفت: پروژه عصر طالیی در صــــورت بهره برداری یک هزار 
شــــغل ایجــــاد می کند و اکنون موانع آن برداشــــته شــــده 

است.
حســــین قراباغی اضافه کرد: شهرک ویالیی 100 هکتاری با 
آورده 70 میلیــــون دالر با ســــرمایه گذاری خارجی و هزار نفر 

اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پیگیری شده است.
وی بــــه کلنگ زنی پارک 240 هکتاری اکباتان به عنوان یک 
پروژه بزرگ اشــــاره و بیــــان کرد: مدیریت شــــهری همدان 
کار بزرگ را انجام داده اســــت اما همه باید پای کار باشــــند 
و دســــتگاه های خدمات رسانی دیگر نیز وارد شوند و این 

کار بزرگ نیاز به همت بزرگ هم دارد.
قراباغــــی در همیــــن خصــــوص بــــا اعــــالم اینکــــه 12 مورد 
ســــرمایه گذاری در پارک اکباتان تعیین شده است، افزود: 

پارک 100 هکتاری والیت در حیدره نیز ایجاد می شود.
وی به ســــرمایه گذاری در پیچ زندان به مســــاحت 80 هزار 
مترمربع اشــــاره و بیان کرد: به نظر بنده باید از این ظرفیت 
، ســــرمایه گذار و ایجاد کسب و کار در  برای جذب گردشگر

همدان استفاده کرد.
رضایی سرپرســــت امور صنایع صنعــــت، معدن و تجارت 
هم در ادامه جلســــه گفت: در شهرستان همدان 5 طرح 
صنعتــــی به بانک معرفی شــــده اســــت کــــه در مجموع 11 
میلیارد و 350 میلیــــون تومان به بانک ها و مؤسســــات 

مالی طرح معرفی شده است.
رحیم شــــعبانلو، رئیس اداره تعــــاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرســــتان همدان هم در این جلســــه گریــــزی به تعداد 
شغل ایجاد شده توسط دستگاه ها و درصد تحقق تعهد 
آنها زد و با اشــــاره به اینکه از ابتدای ســــال جاری تاکنون 3 
هزار و 897 مورد اشــــتغال ایجاد شده است، گفت: تعهد 
کل دستگاه های اجرایی شهرستان  همدان 6 هزار و 296 

مورد است که تاکنون 62 درصد آن محقق شده است.
وی اظهــــار کــــرد: تعداد اشــــتغال ایجــــاد شــــده در فنی و 
حرفه ای 31 مــــورد با 171 درصد تحقق تعهد اشــــتغال و در 
مجموعه دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا 56 شغل با 
100 درصد تحقق تعهد اشــــتغال و بهزیستی با 141 شغل و 

70 درصد تحقق تعهد است.
شــــعبانلو به سایر دســــتگاه ها نیز اشــــاره کرد که در این 
میان دســــتگاه هایی چون اداره راهــــداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرســــتان، فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی، آموزش 
و پرورش، شــــرکت نفت میزان اشــــتغال زایی آنها صفر و 

تحقق تعهد اشتغال آنها تاکنون صفر است.

گالیه شهروندان از فراوانی سرعتکاه ها در معابر  شهر
رئیس عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی همدان:  سرعتکاه راهی برای کاهش تخلف سرعت غیرمجاز است

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس عملیــــات پلیس 
راهنمایــــی و رانندگی همــــدان گفت: برخی مواقع شــــاهد 
گالیه مندی مردم از فراوانی ســــرعتکاه های موجود در شهر 
هستیم در حالی که نصب و ایجاد سرعتکاه یکی از ابزارهای 

پلیس برای کنترل سرعت غیرمجاز است.
به گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ ســــیدجواد حســــینی روز 
دوشــــنبه اظهار کرد: 50 درصد ســــوانح منجر به فوت و 30 
درصد سوانح منجر به جرح معابر درون شهری این استان 

مربوط به عابران پیاده است.
وی بیان کرد: ســــاعت حوالی 9 صبح دیروز یک دستگاه 
کامیون بنز 10 تن با عابر پیاده در بلوار آیت ا... نجفی شــــهر 
همدان برخورد کرد که این ســــانحه منجر به مرگ عابر 75 

ساله شد.
رئیس عملیــــات پلیس راهنمایی و رانندگی همدان بیان 
کرد: با توجه به باال بودن میزان تردد موتورســــوار و عابر در 
معابر درون شــــهری در صورت تردد با سرعت غیرمجاز و 
بروز سانحه احتمال مرگ سانحه دیدگان یا قطع عضو آنها 

بیشتر می شود.
وی اظهار کــــرد: برخی مواقع شــــاهد گالیه منــــدی مردم از 
فراوانی سرعتکاه های موجود در شــــهر هستیم در حالی 
که نصب و ایجاد ســــرعتکاه یکــــی از ابزارهای پلیس برای 

کنترل سرعت غیرمجاز است.
سرهنگ حسینی بیان کرد: بر اساس بررسی های صورت 
گرفته ایجاد موانع فیزیکی از جمله ســــرعتکاه در شهر در 
کاهش ســــوانح ناشــــی از ســــرعت غیرمجاز تأثیر مثبت 

داشته است.

وی گفت: پلیس با شناســــایی معابری که در طول ســــال 
میــــزان فوتی آنها به بیش از پنج نفر می رســــد نســــبت به 
رفع نقطه حادثه خیز و آرام ســــازی تردد در این معابر اقدام 

می کند.
رئیس عملیات پلیس راهنمایــــی و رانندگی همدان اظهار 
کرد: طبق آیین نامه حداکثر ســــرعت پیش بینی شــــده در 
، معابر فرعی 50 کیلومتر و معابر محلی و  بلوارها 60 کیلومتر
کوچه ها 30 کیلومتر در ساعت است مگر اینکه در معبری 

با نصب تابلو سرعت بیش از آیین نامه لحاظ شده باشد.
سرهنگ حسینی اظهار کرد: عامل 30 درصد سوانح درون 

شهری همدان عجله و شتاب در رانندگی و تردد با سرعت 
غیرمجاز 50 درصد شدت سوانح را بیشتر کرده است.

وی بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی برای کاهش سوانح 
رانندگی از ظرفیت تیم های محســــوس و نامحسوس برای 

رصد معابر حادثه خیز استفاده کرده است.
رئیس عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی همدان اضافه 
کرد: دوربین های ثبت تخلف در معابر اصلی شهر همدان 
نصب شده است و به زودی با همکاری نهادهای مسؤول، 
تعداد ایــــن دوربین ها افزایش می یابد تا بتــــوان به طور 24 

ساعته معابر را رصد کرد.

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری همدان:

مرحله یک تقاطع سردار همدانی آماده آسفالت
استفاده از آسفالت پلیمری در تقاطع

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل سازمان عمران 
و بازآفرینی شهری شــــهرداری همدان با اشاره به آماده 
بودن مرحله یک تقاطع غیر هم ســــطح سردار همدانی 
برای آســــفالت، گفت: در عملیات آسفالت ریزی تقاطع 
غیرهم سطح ســــردار شــــهید همدانی با توجه به حجم 
ترافیک و شــــیب های پل از آسفالت پلیمری استفاده 

می شود.
احســــان صباغی در گفتگو بــــا خبرنــــگار هگمتانه، در 
آســــفالت ریزی تقاطع غیرهم سطح  خصوص عملیات 
ســــردار شــــهید همدانی گفت: بــــا توجه بــــه تأکیدات 
شهردار همدان در خصوص تسریع در عملیات تقاطع 
غیرهم ســــطح ســــردار همدانــــی، مرحله یک پــــروژه که 
حدفاصل بلــــوار انقالب و بلوار نیروی انتظامی اســــت 

آماده آسفالت است.
صباغــــی ادامــــه داد: با توجه بــــه وجود نگرانــــی از بابت 
توده های خاکــــی در محدوده پروژه و بارش های پاییزی 
، آســــفالت آســــتر پــــروژه در هفته  و اختالل در روند کار
گذشته توســــط ســــازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری همدان شروع شد و در این عملیات 
که در کمتر از 10 ساعت به طول انجامید بالغ بر یک هزار 

تن آسفالت صفر بیست و پنج پخش و تسطیح شد.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
گفــــت: با توجه بــــه در پیش بودن بارش هــــای پاییزی 
و تراکم و دانه بنــــدی کوله های خاکی در مســــیر پروژه، 
عملیات آسترریزی تقاطع غیرهم سطح سردار همدانی، 
گام مؤثری اســــت کــــه می توانــــد از تغییــــرات احتمالی 
که با بارش ها پیــــش می آید جلوگیری کنــــد تا بتوانیم 
در برنامــــه زمان بندی از پیش تعیین شــــده این پل را 
برای افتتاح توســــط معاونت عمران و زیربنایی شهری 

تحویل منطقه دهیم تا مورد بهره برداری قرار گیرد.
صباغی در خصوص زمان اجرای آســــفالت پروژه گفت: 
با توجه به اجرای قشــــر و بیندر یا همان آستر آسفالت 
توســــط ســــازمان و به محض تکمیل شــــدن جزئیات 

روی عرشه تقاطع غیرهم سطح ســــردار همدانی هرچه 
سریع تر روکش آسفالت اجرا می شود.

مدیرعامل ســــازمان عمران وزن آســــفالت مــــورد نیاز 
پروژه را در مرحله اول با توجه به طول 600 متری عرشــــه 
پــــل 3500 تن تخمیــــن زدند و همچنیــــن اظهار کردند 
که همه مراحل خرید، پخش، تســــطیح آسفالت توسط 

سازمان عمران انجام می گیرد.
مدیرعامل ســــازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
در خصوص کیفیت آســــفالت در نظر گرفته شده برای 
این تقاطع غیر هم ســــطح گفت: ما از قیر هشتاد و پنج 
درصد در همه معابر اســــتفاده می کنیم به عنوان مثال 
روکش آسفالت بلوار ارم که توسط سازمان عمران انجام 
شد، آســــفالت پلیمری بود و آسفالتی که در پروژه تقاطع 
غیرهم سطح ســــردار همدانی استفاده می شود با توجه 
به نظر مشاوران و در نظر گرفتن مؤلفه هایی چون حجم 

ترافیک و شیب پل آسفالت پلیمری است.
احســــان صباغی در پایان گفت: از ابتدای ســــال جاری 
تاکنون از ســــوی مجموعه ســــازمان عمران 50 هزار تن 
آسفالت در معابر شهر همدان پخش و تسطیح شده 

است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

همایش فعاالن حوزه نشر برگزار می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد 
اسالمی اســــتان همدان گفت: همایش صنعت چاپ 

استان همدان آبان ماه برگزار می شود.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی ظهر دیروز در 
جمع خبرنــــگاران اظهار کرد: مراســــم تجلیل از فعاالن 
آبان ماه امسال هم زمان با  حوزه نشر اســــتان همدان 

هفته کتاب جمهوری اسالمی برگزار خواهد شد.
وی بــــا بیان اینکه امســــال بــــه دلیل شــــیوع ویروس 
کرونا و همین طور هم زمان شــــدن روز صنعت چاپ با 
ایام عزاداری حضرت سیدالشــــهدا)ع(، امکان برگزاری 
گردهمایی و همایش، طبق روال ســــال های  مراســــم 
گذشــــته وجود نداشــــت ادامــــه داد: صنعــــت چاپ از 
زیرســــاخت های اصلــــی حــــوزه فرهنگ بــــوده و توجه 

بــــه دغدغه های فعاالن ایــــن حوزه برای دســــتیابی به 
توسعه فرهنگی ضروری است.

مدیــــرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان 
تصریح کرد: هر ســــال روز صنعت چاپ در شهریورماه، 
بهانــــه ای بود تا تالشــــگران حوزه چاپ و نشــــر گرد هم 
آمده و به بررسی مســــائل مختلف این حوزه بپردازند و 

در کنار آن از فعاالن نمونه هم تجلیل شود.
وی با اشــــاره به فعالیــــت 147 واحد چاپ در همدان 
اضافه کرد: امســــال به دلیل شــــرایط ویژه و شــــیوع 
بیمــــاری کرونــــا ایــــن برنامه شــــکل دیگــــری به خود 
گرفتــــه و بــــر اســــاس برنامه ریزی هــــای انجام شــــده 
مراســــم تجلیل از فعاالن صنعت چــــاپ در آبان ماه 

شد. خواهد  برگزار 

۲هزار مددجوی بهزیستی خانه دار می شوند
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیرکل بهزیســــتی 
بــــا افزایش اعتبارات اســــتانی  گفت:  اســــتان همدان 
از ســــال 92 تاکنون یک هــــزار و 988 واحد مســــکونی 
برای مددجویان زیر پوشــــش اســــتان ســــاخته شده 
کــــه امیدواریم تا پایان امســــال 2 هزار واحد مســــکونی 

تحویل مددجویان شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حمیدرضــــا الوند روز یکشــــنبه 
افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال با برنامه ریزی 
و فعالیت هــــای صــــورت گرفته بــــرای رفع فقــــر مطلق، 
تعداد این واحدهای مســــکونی به 2 هزار واحد برسد و 

به متقاضیان واگذار شود.
وی از 2 و نیــــم برابــــر شــــدن مســــتمری مددجویان زیر 
پوشش بهزیستی همدان بعد از سال ها ثابت ماندن 
خبــــر داد و گفت: عــــالوه بر آن از مردادماه امســــال 15 
درصد به مبلغ مستمری افزوده و اعمال شده است که 

می توان آن را اتفاق مثبتی در کارنامه دولت دانست.

مدیرکل بهزیستی اســــتان همدان یادآور شد: از دیگر 
خدمــــات این ســــازمان تهیــــه و توزیع وســــایل کمک 
، عصا و  ، تشــــک، ارتز و پروتز توانبخشی شــــامل ویلچر
، ســــمعک، باتری ســــمعک، توالت فرنگی و لوازم  واکر
بهداشــــتی معلوالن نخاعی اســــت که در هفت سال 
گذشــــته تخصیص اعتبــــار در این بخش 2 برابر شــــده 

است.
الوند با اشــــاره به رشــــد چشــــمگیر و هفت برابری حق 
پرســــتاری در حوزه معلوالن و ضایعــــات نخاعی گفت: 
ســــرانه تأمین وسایل بهداشتی نیز برای آن ها از تیرماه 

سال جاری به 2 برابر افزایش پیدا کرده است.
به نقــــل از ایرنــــا، مدیرکل بهزیســــتی اســــتان همدان 
گفــــت: 52 میلیارد تومان اعتبار در دولت تدبیر و امید 
برای کمک به توانبخشــــی و آموزش معلوالن در مراکز 
تخصیص اعتبار شــــده بــــه گونه ای که امــــکان اجرایی 

کردن برنامه ها و فعالیت ها محقق شده است.

شهردار همدان خواستار شد:

شتاب در ساخت 
پارک خالقیت کودکان

به کودکان همدانی منطبق با فرهنگ زادبوم بها داده شود
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در مرحله پنجم رزمایش کمک های مؤمنانه رقم خورد؛

توزیع 1000 بسته معیشتی در کبودرآهنگ
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانده ســــپاه ناحیــــه کبودراهنگ از اجــــرای پنجمیــــن مرحله 

رزمایش کمک های مؤمنانه با توزیع 1000 بســــته معیشتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ پاســــدار محمود بداغی اظهار کرد: با توجه به فرمان مقام معظم 
رهبری مبنی بر اجرای سراســــری رزمایــــش کمک های مؤمنانه و کمک به خانواده های آســــیب 

دیده از کرونا، پنجمین مرحله از این رزمایش با توزیع 1000 بســــته معیشــــتی انجام شد.

وی افزود: در چهار مرحله این رزمایش 3500 بســــته معیشــــتی بین خانواده های آسیب دیده 
از کرونا توزیع شــــده بود که بــــا اجرای مرحله پنجم، مجموع تعداد بســــته های معیشــــتی توزیع 

رسید. بسته   4500 به  شهرستان  در  شده 
فرمانــــده ســــپاه ناحیــــه کبودراهنــــگ بــــا تشــــکر از حضــــور پرشــــور و اقدامات جهــــادی مردم 
شهرســــتان در این عرصه، گفت: عالوه بر 4500 بسته ای که در این رزمایش توزیع شده، 3000 

بســــته معیشــــتی نیز به صورت خودجوش توســــط مردم والیی و انقالبی و متدین شهرستان 
تهیه و بین خانواده های نیازمند توزیع شــــده است.

ین، ائمــــه جمعه و جماعات،  بداغی در گفتگو با ایســــنا، از پایگاه های مقاومت بســــیج، خیر
زمایش  ر ایــــن  اجرای  در  همــــکاری  بابت  شهرســــتان  مســــاجد  امنــــای  هیأت  و  مســــؤوالن 

کرد. تشکر 

شهرستان

جاری  هفتــــه  پنج شــــنبه  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
«، میزبان اعضای کمیســــیون  مالیر »شــــهر جهانی انگور
کشــــاورزی مجلس شــــورای اسالمی اســــت، این سفر به 
دعوت حجت االســــالم احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر 
و عضو هیأت رئیســــه کمیســــیون کشــــاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس شــــورای اسالمی صورت 

گرفته است.
به گزارش هگمتانه، کل مســــاحت باغات انگور اســــتان 
همدان 21 هزار و 500 هکتار است که   50 درصد از کل این 
مساحت در شهرســــتان مالیر قرار دارد. ثبت انگور مالیر 
در آذرماه ســــال 1397 بــــه عنوان میراث  مهم کشــــاورزی 
جهان در ســــازمان جهانی فائو، موفقیتــــی بزرگ برای این 

شهرستان بود و سبب دل  گرمی باغداران شد.
مالیر یکی از مهمترین قطب های تولید انگور در کشــــور 
محســــوب شــــده و در اســــتان همدان رتبه اول  را در این 
زمینه داراســــت.  میانگین برداشت ســــاالنه انگور از کل 
باغات مالیر بیش از 240 هزار تن بوده و متوسط برداشت 
 در هــــر هکتار 24 تا 25 هزار تن اســــت، عمــــده ارقام انگور 
تولید و برداشت شــــده در باغات مالیر  شامل کشمشی 
، فخری، عســــگری، یاقوتی، صاحبی، میرزایی، خلیلی،  قرمز

شاهانی، ریش بابا و  انگور سیاه است.
از سوی دیگر وجود و فعالیت راهبردی پژوهشکده انگور 
و کشمش در دانشگاه ملی مالیر و انجام کارهای پژوهشی 
و تحقیقاتی و تحصیل دانشــــجویان مقطــــع دکتری در این 
مرکز گواه توانمندی علمی این خطه در امر تولید کشمش 

و انگور و صادارت این محصوالت به شمار می رود.

ح دوفوریتــــی اصالح قیمــــت گذاری   � تصویــــب طــــر

محصوالت کشاورزی
نماینده مردم مالیر در مجلس شــــورای اســــالمی با اشاره 
به قابلیــــت کم نظیــــر شهرســــتان مالیر در حــــوزه تولید 
محصوالت باغی و کشاورزی، ســــفر قریب الوقوع اعضای 
کمیســــیون کشاورزی مجلس شورای اســــالمی را سرآغاز 

تحوالتی بزرگ در این خطه دانست.
آزادیخــــواه در ادامه با بیــــان اینکه  حجت االســــالم احــــد 
انحصــــار قیمت گذاری محصوالت کشــــاورزی از دســــت 
دولت خارج شــــد، گفت: طــــرح دوفوریتــــی اصالح قیمت 
گذاری و خرید محصــــوالت راهبردی بخش کشــــاورزی با 
پیگیری های مســــتمر بنده و دیگر اعضای هیأت رئیسه 
کمیســــیون کشــــاورزی به تصویب نماینــــدگان مجلس 

رسید.
وی بــــا بیــــان اینکــــه این طــــرح یکــــی از مطالبــــات جدی 
کشــــاورزان در چند ســــال اخیر بوده اســــت، اظهــــار کرد: 
بر اســــاس این طــــرح، انحصار قیمت گــــذاری محصوالت 
کشــــاورزی که پیش از این در دست شورای اقتصاد بود، 

شکسته شد.
آزادیخــــواه افــــزود: طــــرح اصــــالح قانــــون خریــــد تضمینی 
محصوالت اساســــی کشــــاورزی با 207 رأی موافق، 12 رأی 
مخالــــف و 4 رأی ممتنع از مجمــــوع 232 نماینده حاضر در 

جلسه به تصویب رسید.

فرصتــــی برای جذب ســــرمایه های ملی به ســــمت   �
مالیر

فرماندار ویژه مالیر نیز با اشاره به اینکه چندین جلسه به 
منظور هماهنگی استقبال و میزبانی از اعضای کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی در فرمانداری تشکیل 

شده اســــت، مطرح کرد: این ســــفر فرصتی ارزشمند برای 
شناســــایی نقــــاط قــــوت و توانمندی های حــــوزه اقتصاد 

کشاورزی شهرستان مالیر در سطح ملی است.
قــــدرت اهلل ولــــدی با اشــــاره به نقــــش مؤثر کمیســــیون 
کشــــاورزی در تدوین اصول و برنامه هــــای این حوزه، این 
سفر را فرصتی مهم برای جلب نگاه و سرمایه های ملی به 
سمت مالیر و رفع اشــــکاالت و موانع پیش روی توسعه 

این بخش دانست.
وی تصریح کرد: توســــعه همــــه جانبه بخش کشــــاورزی، 
ایجاد و ارتقاء صنایع فرآوری و بســــته بنــــدی و بهره گیری 
از ظرفیت بزرگ گردشگری کشــــاورزی، یکی از راهکارهای 
اصولی توســــعه شهرســــتان طی ســــال های آینده است 
بنابراین باید از فرصت ارزشــــمند پیش آمده در راســــتای 

تحقق اهداف اقتصــــادی و فرهنگی خــــود نهایت بهره را 
ببریم.

ظرفیــــت باغــــی و کشــــاورزی مالیــــر زیــــر ذره بین   �
کارشناسان

مدیر جهادکشــــاورزی شهرســــتان مالیر نیز با بیان اینکه 
مالیر پنج شنبه 27 شهریور ماه میزبان اعضای کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی است، اعالم کرد: تعداد 

مهمانان ویژه ما افزون بر 25 نفر هستند.
سیدمهدی میرباقری با اشاره به اینکه این سفر با دعوت 
و پیشــــنهاد حجت االســــالم احد آزادیخواه نماینده مردم 
مالیر و عضو هیأت رئیســــه کمیســــیون کشــــاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیســــت مجلس شــــورای اسالمی 

صورت گرفته اســــت، گفت: هــــدف از این ســــفر معرفی 
ظرفیت هــــا و قابلیت هــــای مالیر در بخش کشــــاورزی و 
باغی، بررســــی چالش ها و مشکالت موجود در این زمینه 

و برنامه ریزی برای رفع آنهاست.
به نقل از ایسنا، وی خاطرنشان کرد: بازدید از یک باغ انگور 
به روش سنتی و آشنایی با مراحل و نحوه تولید کشمش، 
بازدیــــد از یک بــــاغ داربســــتی نمونه کشــــاورزی و بررســــی 
روش هــــای نوین تولید انگور و کشــــمش، بازدید از شــــهر 
زنگنه به عنوان قطب تولید کننده گــــردو و بازدید از یکی از 
باغات انگور دره جوزان، اهم برنامه های این ســــفر به شمار 
مــــی رود همچنین در پایان نشســــت تخصصــــی با حضور 
اعضای کمیســــیون کشاورزی مجلس شــــورای اسالمی و 

مسؤولین ارشد استان و شهرستان برگزار می شود.

: مدیر آموزش و پرورش بهار

سند تحول بنیادین
اولویت اصلی 

دستگاه تعلیم و تربیت
هگمتانه، گروه شهرســــتان: جلسه مدیران مدارس 
شهرســــتان بهار در مجموعــــه رســــتوران فانوس با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
، در این جلســــه  به گزارش خبرنــــگار هگمتانه از بهار
مدیر آمــــوزش و پــــرورش شهرســــتان بهــــار گفت: 
، برنامه محور و معتقد  نقش مدیران پویا، برنامــــه ریز
به اهداف تعلیم وتربیت در عملیاتی ســــازی و تحقق 
سیاســــت های راهبــــردی آموزش و پرورش نقشــــی 

کلیدی و اساسی است.
زهرا شــــعبانی ادامه داد: بــــا اجرای دقیق پــــروژه مهر 
توانسته ایم سال تحصیلی بانشاط و بدون دغدغه ای 

را در شهرستان بهار آغاز کنیم.
وی بیــــان کرد: تمــــام نیروهای آموزشــــی و پرورشــــی 
ســــاماندهی شــــدند و فعالیــــت جدی مــــدارس آغاز 
شده است و هیچ مشکلی در سطح شهرستان بهار 

نداریم.
وی ادامه داد: مدیران مدارس بایــــد آمادگی الزم را در 
تمام شــــرایط تدریس برای معلمــــان فراهم نمایند تا 
بتوانیم زمینه را برای رشــــد و تربیت آینده سازان این 
مرز و بوم فراهــــم و افرادی متعهــــد و متخصص را به 

جامعه تحویل دهیم.
مدیر آمــــوزش و پرورش شهرســــتان بهار به ســــند 
تحول بنیادین اشــــاره کــــرد و گفت:در ســــند تحول 
بنیادیــــن ســــه مؤلفه مهــــم و اثر گذار حیــــات طیبه، 
هویت دینی و اســــالمی و شکل گیری مدرسه صالح 

گنجانده شده است.
شعبانی با اشــــاره به اهمیت سند تحول بنیادین به 
عنوان نقشــــه راه آموزش و پرورش، اظهــــار کرد: اجرا 
و عملیاتی کردن این ســــند اولویت اصلی دســــتگاه 

تعلیم و تربیت است.
وی با بیان ایــــن که برای تحقق اهداف ســــند تحول 
بنیادین سه جوهره اصلی در سیاست های آموزش 
و پــــرورش مورد توجه قــــرار گرفته اســــت، افزود: این 
سه جوهره شامل تربیت تمام ساحتی، چرخش های 

تحول آفرین و 6 خرده نظام است.
شعبانی با بیان این که امروز دستگاه تعلیم و تربیت 
سند تحول را مبنای کار خود در مسیر تعالی قرار داده 
است، افزود: تمام برنامه ها و فعالیت های آموزش و 

پرورش بر اساس این سند دنبال می شود.
گروه بنــــدی  بــــا  شهرســــتان  مدیــــران  گفــــت:  وی 
توانســــته اند حضــــور دانش آموزان را فراهــــم کنند و 
عالوه بر حضور در مدارس تدریس در شــــبکه شــــاد 

همچنان ادامه دارد.
دســــتورالعمل های  مــــدارس  تمــــام  در  گفــــت:  وی 
بهداشــــتی در حال اجراســــت و باید به گونه ای رفتار 

کنیم تا اولیا اعتماد کامل به مدارس داشته باشند.

فرمانده انتظامی تویسرکان خبر داد:

کشف ۲ تن چوب قاچاق و 
دستگیری 16 سارق

انتظامی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
چوب  تــــن  دو  کشــــف  از  تویســــرکان  شهرســــتان 
قاچــــاق و فاقد مجــــوز و دســــتگیری 16 ســــارق در 

تویسرکان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه؛ ســــرهنگ محمــــد معصومی 
عنوان کرد: مأموران پاســــگاه انتظامی سید شهاب 
زنی هــــای  گشــــت  حیــــن  تویســــرکان  شهرســــتان 
هدفمنــــد در حــــوزه اســــتحفاظی به یک دســــتگاه 
نیســــان مشــــکوک شــــده و آن را مورد بررســــی قرار 

دادند
وی افــــزود: در بازرســــی از این خــــودرو دو تن چوب 
قاچاق و فاقد مجوز کشــــف و دو متهم در این راستا 

با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.
فرمانــــده انتظامی شهرســــتان تویســــرکان با بیان 
چوب های  ارزش  کارشناســــان  نظــــر  برابــــر  اینکــــه 
مکشــــوفه 100 میلیون ریال برآورد شــــده اســــت از 
دستگیری 16 ســــارق طی یک هفته گذشته در این 

شهرستان نیز خبر داد.
معصومــــی گفت: در پــــی وقوع چند فقره ســــرقت 
با  سارقان  دســــتگیری  تویسرکان،  شهرســــتان  در 
تشــــکیل تیم های عملیاتی در دســــتور کار پلیس 

قرار گرفت.
وی با اشــــاره بــــه اینکه ایــــن اقدام در اجــــرای طرح 
مبارزه با ســــرقت صــــورت گرفت، افــــزود: مأموران 
گاهی شهرستان  آ کالنتری ها و پاسگاه ها و پلیس 
تویســــرکان، 16 ســــارق ســــابقه دار را در عملیــــات 
جداگانه در یک هفته گذشــــته شناســــایی و آنها را 

کردند. دستگیر 
ســــرهنگ معصومــــی بیان کــــرد: متهمــــان پس از 
تحقیقات فنی و پلیســــی، به سرقت های مختلف از 
جمله ســــرقت منزل، مغازه، اماکن خصوصی، لوازم 
کشــــاورزی و غیــــره اعتراف  داخل خــــودرو، باغات 
آنها،  کردند و با بازســــازی محل های سرقت توسط 
مقداری از وســــایل مسروقه نیز کشــــف و تحویل 

شد. مالباختگان 
اشاره  با  تویســــرکان  شهرســــتان  انتظامی  فرمانده 
شــــهروندان  از  پلیس  پیشــــگیرانه  اقدامــــات  بــــه 
خواســــت با توجه کردن به هشــــدارهای پلیسی و 
اســــتفاده از تجهیزات ایمنی ضد ســــرقت، هرگونه 
خبــــر و اطالعی که از مجرمان یا زندانیان آزاد شــــده 

دارند را به پلیس 110 اعالم کنند.

خبــــــر

پنج شنبه؛ شهر جهانی انگور
 میزبان اعضای کمیسیون کشاورزی 

مجلس

آغاز برداشت گردو از باغ های پایتخت طالی سبز ایران
پیش بینی برداشت 17هزارتن محصول با کیفیت

هگمتانه، گروه شهرســــتان: برداشت گردو از بیش از 6 
هزار هکتار از باغ های تویســــرکان- پایتخت طالی ســــبز 

ایران- آغاز شده است.
به گزارش هگمتانه، شهرستان تویسرکان با برخورداری 
از بیش از شــــش هزار هکتار باغ های گردو و تولید این 
محصول بــــا کیفیــــت و مرغوبیتی در مقیــــاس جهانی، 
پایتخــــت طالی ســــبز ایران نــــام گرفته و ایــــن محصول 
آن در ســــازمان مالکیت فکری جهانی)ویپو(  ارزشمند 

ثبت شده است.
بیش از هفت هزار نفر از باغداران تویسرکان هر ساله از 
باغ های خود برداشــــت گردو دارند و به گفته مدیر اداره 
جهاد کشاورزی تویسرکان، معیشت بیش از 70 درصد 
از مردم این شهرستان به طور مستقیم و غیر مستقیم 

وابسته به گردو است.
گردوی تویســــرکان از مزایایی ماننــــد طعم، رنگ، درصد 
چربــــی و مواد مغــــذی منحصر به فرد برخوردار اســــت و 
حتی در بازهــــای بین المللی و جهانــــی حرف های زیادی 

برای گفتن دارد.
با این حال گرچه بیشــــتر مســــؤوالن مدیریتی و اجرایی 
تویســــرکان و حتی اســــتانی و ملــــی بر ایجاد و توســــعه 
صنایع جانبی گردو بــــا هدف افزایش درآمدزایی و ارزش 
افزوده در این بخش در ســــال های اخیر تأکید کرده اند، 
هنوز هم همچنان شــــاهد توســــعه باید و شاید صنایع 
تبدیلــــی گــــردو در تویســــرکان نیســــتیم و محصوالت 

گردوی این شهرستان خام فروشی می شوند.

صنایع تبدیلی هنوز کافی نیست  �
که در  ایــــن موضــــوع  بــــا تأییــــد  فرمانــــدر تویســــرکان 
سال های گذشته و اخیر شاهد توسعه صنایع تبدیلی 

و بســــته بندی گــــردو در تویســــرکان نبوده ایم تصریح 
کــــرد: گرچه برخی تحــــرکات در این بخش انجام شــــده 
اما هرگز بهره وری حداکثری در این حوزه ایجاد نشــــده 

است.
سید رســــول حســــینی با بیان اینکه امســــال به دلیل 
شــــیوع ویروس کرونا، جشــــنواره گردو در تویســــرکان 
برگــــزار نمی شــــود اظهــــار کرد: بــــه دنبال ســــامان دهی 
در  گــــردو  خیابانــــی  فروشــــندگان  و  دستفروشــــان 
تویســــرکان بوده ایم اما تا کنون نتیجــــه دلخواه محقق 

نشده است.
وی تصریح کرد: باید با اندیشیدن تدابیر الزم از فروختن 
گردوهای تولید شده در دیگر نقاط کشور به نام گردوی 
تویســــرکان جلوگیری کنیم تا اعتبار گردوی تویسرکان 

دچار خدشه نشود.
فرماندار تویســــرکان بر اســــتفاده از تمامی ظرفیت های 
آموزشی و فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن تلفات 
جانی به هنــــگام فصل برداشــــت گردو در تویســــرکان 
تأکید کرد و گفت: در سال گذشته سقوط گردو تکانان 
از درختان گردو، 102 مصدوم برجای گذاشــــت که شش 
نفر از این تعداد جان خود را از دست دادند و هشت نفر 

نیز دچار ضایعه نخاعی شدند.
حســــینی همچنیــــن بر بیمــــه کــــردن گردوتکانــــان در 
فصل برداشــــت گردو تأکید کرد و افزود: ایجاد فرهنگ 
استفاده از خدمات بیمه ای در میان کشاورزان می تواند 
برای تأمین معیشت آنها درصورت بروز حوادث طبیعی 

کامال مفید باشد.
گفت: پیش بینی  گردو  وی با اشاره به حجم برداشت 
می شــــود امســــال بین 15 هزار تا 17 هزار تن محصول 
بــــا کیفیت گــــردو از باغ های شهرســــتان تویســــرکان 

شود. برداشت 
به  تویســــرکان  جایگاه  کــــه  دیگر  رگ  بــــز یت  مز یک 
تثبیت  را  زمیــــن  ایــــران  گــــردوی  پایتخــــت  عنــــوان 
هی  گوا لیــــد نهال  کامل تو نــــدازی زنجیره  راه ا کرده، 
و  ی  مادر باغ  ین  رگتر بز از  برخورداری  با  گردو  شــــده 
تویسرکان  آباد  مراد  وســــتای  ر در  گردو  نهالســــتان 
12 هــــزار هکتار اســــت که در  بــــا مســــاحتی بیش از 
پیوندک های  تأمیــــن  بــــر  وه  عــــال نزدیک  آینــــده ای 
 ، کشــــور نقــــاط  سراســــر  و  تویســــرکان  نیــــاز  مــــورد 
نــــد نیــــاز متقاضیــــان خارجــــی را بــــا صادرات  می توا

کند. تأمین 
همچنین اکنون طرح اصالح ســــه هزار هکتار از باغ های 
گردوی تویسرکان با هدف مقاوم سازی درختان در برابر 
حوادث غیر مترقبه مانند ســــرما و تگرگ زدگی، افزایش 
ســــطح کمی و کیفــــی تولید محصول گردو و یکدســــت 
کــــردن تولیدات این بخش با ابالغ رســــمی وزارت جهاد 

کشاورزی در حال انجام است.

اصالح نژاد درختان گردو  �
مدیــــر اداره جهــــاد کشــــاورزی تویســــرکان نیــــز گفت: 
گردوتکانان عالوه بر بیمه شــــدن باید از وسایل ایمنی 
دهنده مانند کمربند ویژه برداشت گردو استفاده کنند 
و باغداران از استفاد از افرادی که سابقه بیماری و اعتیاد 
و یا کهولت سن دارند از برداشت گردو خودداری کنند.

به نقل از تســــنیم، مســــعود اکبری متذکر شــــد: یکی از 
بزرگتریــــن مزایای اصــــالح باغ های گردوی تویســــرکان، 
ایجــــاد درختان بــــا ارتفاع کم از زمین اســــت کــــه فرآیند 
برداشــــت گردو را بســــیار آســــان می کند و نیازی به باال 

رفتن از درخت نیست.

جریمه 745 میلیون ریالی قاچاقچی پوشاک در همدان
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اســــتان همدان از جریمه 745 میلیون ریالی قاچاقچی 

پوشاک در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، داریوش جودکــــی از جریمه 745 
میلیون ریالی قاچاق پوشاک در همدان خبر داد و اظهار 
کرد: این قاچاق در گناوه به مقصد قزوین بارگیری شده 

بود.
وی با اشــــاره به اینکه تعزیــــرات حکومتی همدان عالوه 
بر ضبط کاال متهم را به جــــزای نقدی محکوم کرد گفت: 

با وصول پرونده قاچاق مشــــخص شد فردی مقادیری 
پوشاک قاچاق به ارزش 505 میلیون و 035 هزار و 208 
ریال را با خودروی سواری به سمت قزوین حمل می کرد 
که پس از تعقیب و گریز در محورهای مواصالتی استان 

همدان متوقف شد.
مدیــــرکل تعزیــــرات حکومتی اســــتان همــــدان عنوان 
کرد: شــــعبه اول ویــــژه قاچــــاق کاال و ارز اداره کل پس از 
تحقیقات الزم و اجرای تشــــریفات قانونی متهم را عالوه 
بر ضبط کاال، به پرداخت مبلغ 745 میلیون و 035 هزار 

و 208 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
وی خاطرنشــــان کرد: بــــا تالش اجرای احــــکام و پس 
از  درصد   50 تاکنــــون  متهم  حســــاب های  انســــداد  از 
جریمه وصول و به حســــاب خزانه دولت واریز شــــده 

است.
جودکی بیان کــــرد: تلفن 32523442 اداره کل تعزیرات 
حکومتی، تلفن گویای 124، سامانه www.124.ir سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و تارنمای t135.ir آماده دریافت 

گزارش های مردم عزیز در خصوص تخلفات است.

: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار

آغاز کشت دانه روغنی کلزا در اراضی کشاورزی بهار
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی 
شهرستان بهار از آغاز کشــــت پاییزه دانه روغنی کلزا در 
مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: کشت 

کلزا تا اوایل مهر ماه ادامه دارد.
بابیان  اکبــــری  عبدالحســــین  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
اهمیت  حائــــز  کلزا  کشــــت  آبیــــاری  نخســــتین  اینکه 
اســــت و در شهرســــتان بهــــار بایــــد تا قبل از شــــروع 
350 کیلوگرم  مهر ماه انجام شــــود، گفــــت: تا کنــــون 
آرشــــیتکت و روهان توســــط واحد زراعت  ارقــــام  بذر 
کلزا  که در اختیار  گرفته شــــده  شهرستان بهارتحویل 

می گیرد. قرار  کاران 
وی بیان کرد: محصــــول تولیدی نیز به صورت تضمینی 

از کلزاکاران خریداری خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار بیان کرد: کشت 
مــــداوم گنــــدم در اراضــــی زراعی ســــبب کاهش حاصل 
خیــــزی اراضی و افــــت قابل توجــــه میزان تولیــــد گندم 
می شــــود بنابراین پایــــداری تولید گنــــدم در گرو تناوب 

محصوالتی از جمله کلزا است.
اکبری افزود: این دانه روغنی در تناوب کشــــت با گندم 
سبب تقویت خاک، کاهش آفات و بیماری ها، استفاده 

بهینه از آب و در نهایت افزایش تولید گندم می شــــود و 
از طرفی اســــتقبال کشاورزان از کشــــت این دانه روغنی 
می تواند راه رســــیدن کشــــور به خودکفایی تولید روغن 

خوراکی را هموار سازد.
، مدیر جهاد کشــــاورزی شهرســــتان بهار  به نقل از مهر
اضافه کرد: بــــا تالش های تمام وقت و نظارت مســــتمر 
کارشناسان مراکز جهاد کشــــاورزی و تأمین نهاده های 
الزم تاکنــــون 10 هکتــــار کشــــت کلــــزا انجــــام شــــده که 
امیدواریم با استقبال بیشتر کشاورزان سطح زیرکشت 

این محصول نیز افزایش پیدا کند.

فرماندار نهاوند:

ح ضربتی ۲1 روزه مقابله با کرونا اجرای طر
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار نهاوند گفت: سومین 
مرحله طرح 21 روزه ضربتی مقابله با شــــیوع کرونا با توجه به 
وضعیت نارنجی این شهرســــتان از روز گذشته در نهاوند 

آغاز شد.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصری ظهر روز گذشــــته در ستاد 
مقابلــــه با کرونا و قرارگاه زیســــتی در فرمانــــداری اظهار کرد: 
اجرای طرح های ضربتی 21 روزه تاکنون در سطح شهرستان 
اثر مثبتی داشــــته و در گذشته توانســــته با همکاری خوب 
مردم وضعیت نهاونــــد را از قرمز به زرد متمایل به ســــفید 

تغییر دهد.
وی انجام این طرح را با محوریــــت اتاق اصناف عنوان کرد و 
افــــزود: در این رابطه باید روزانــــه دو نوبت صبح و بعدازظهر 
به مدت یک ســــاعت از طریق ماشین بلندگودار در سطح 

شهر و روستا اطالع رسانی صورت گیرد.
فرمانــــدار نهاوند با بیان اینکه در حال حاضر ما در شــــرایط 
بحرانی قــــرار داریم و هیچ مدیری نمی تواند نســــبت به این 
شــــرایط بی تفاوت باشــــد اضافه کرد: هر مدیری در ســــطح 
شهرستان نسبت به وضعیت کرونا مسؤولیت دارد و باید 
همه پای کار بیایند زیرا مقابله با کرونا به تنهایی از دست ما 

و یا چند دستگاه خاص امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه سالمت مردم خط قرمز ماست افزود: باید 
ضمن انجام فعالیت های روزانه، شیوه نامه های بهداشتی 
رعایت شده و مسؤولین نظارت کامل بر آن داشته باشند 

و در برابر کارهای خود هم مسؤولیت پذیر باشند.
ناصری از بانک ها به عنوان یکــــی از مراکز مهم برای رعایت 
اصول بهداشــــتی یاد کرد و افزود: اینکــــه کارمندان بانک با 
کشیدن نایلون خودشان را قرنطینه کرده و به فکر سالمتی 
خودشــــان باشــــند و مردم را به حال خود رهــــا کنند برای ما 

پذیرفته شده نیست.
وی ادامه داد: باید راهکارهای تأمین سالمت ارباب رجوع در 
ادارات مد نظر قرار گرفتــــه و از ارائه خدمات بانکی به افرادی 

که شیوه نامه ها را رعایت نمی کنند خودداری شود.
فرمانــــدار نهاوند با انتقــــاد از برخی از افراد کــــه کرونا را جدی 
نگرفته و نسبت به رعایت شیوه نامه ها بی تفاوت شده اند 
یادآور شد: نباید ویروس کرونا را سیاسی کرد زیرا خطر جدی 
است و برخی متأســــفانه به دنبال عادی سازی این مساله 
در جامعــــه بوده و نســــبت به رعایت مســــائل بهداشــــتی 

سهل انگاری کرده و حتی آن را تبلیغ می کنند.
وی رســــیدن به شــــرایط زرد و ســــفید در دوره قبل را نتیجه 
رعایت بهداشــــت و موارد ایمنی از سوی مردم عنوان کرد و 
گفت: در مردادماه وضعیت شهرستان از حالت قرمز به زرد 
تبدیل شد اما با ناپرهیزی تعدادی از مردم و رونق تجمعات، 

مجددا در حال نزدیک شــــدن به وضعیت بحرانی هستیم 
که در صورت رعایت شــــیوه نامه ها مجددا شــــرایط خوبی را 

تجربه خواهیم کرد.
ناصری بخشــــداران را رکــــن اصلی مقابله با کرونا در ســــطح 
روستاها دانست و افزود: بخشداران باید از طریق دهیاران 
مســــائل و اصول بهداشتی را به مردم اطالع  رسانی کنند که 
در این رابطه برخی از بخشــــداران مانند بخشــــداری خزل در 

این زمینه همکاری خوبی را از خود نشان ندادند.
وی افزود: دهیاری که نتواند ســــالمت مردم را تأمین کرده 
و نســــبت به عوامل تهدیدکننده در ســــطح روستا از خود 
واکنشی نداشته باشد نباید در پســــت دهیاری بماند زیرا 
اینها از بیت المال حقوق دریافت می کنند و باید در برابر آن 

نیز پاسخگو باشند.
رئیــــس قرارگاه زیســــتی نهاونــــد اســــتفاده از ظرفیت های 
فرهنگــــی را مهمترین راهکار برای مقابله بــــا کرونا ذکر کرد 
و یاد آور شــــد: تقویــــت کار فرهنگی در بیــــن مردم بهترین 
راهکار برای مقابله با کروناســــت زیرا همین موضوع کرونا را 

در نهاوند از وضعیت قرمز به زرد تبدیل کرد.
وی از مرکز بهداشــــت خواســــت آمار مبتالیان به کرونا و یا 
فوتی های ناشــــی از آن را به بخشــــداران اعــــالم و آنها نیز به 
دهیاران روستاهای زیر پوشش اطالع دهند تا تصمیمات 

متناسب با آن گرفته شود.
مدیر شبکه بهداشت نهاوند نیز با بیان اینکه طی چند روز 
گذشــــته وضعیت نهاوند بحرانی شــــده و اگر مردم رعایت 
نکنند قطعــــا روزهای حادتری را تجربــــه خواهیم کرد افزود: 
متأسفانه طی روزهای گذشــــته استفاده از ماسک از سوی 

مردم در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
سیامک دانشــــور ادامه داد: تجمعاتی مانند عروسی ها و یا 
شــــرکت در مجالس عزا بیشتر شده و همین عامل باعث 
باال رفتن روند رو به رشــــد تعداد مبتالیان شهرستان شده 
است که باید طرح ضربتی در سطح شهرستان به اجرا درآید.

به نقــــل از فــــارس، وی در بخش پایانی ســــخنانش گفت: 
برای کنترل رشد این بیماری از بخشداران و دهیاران روستا 

انتظار داریم با ما همکاری بیشتری داشته باشند.

پیشرفت 40 درصدی پروژه مرادبالغی - قهاوند
هگمتانه، گروه شهرستان: معاون مهندسی و ساخت راه 
و شهرســــازی همدان گفت: پروژه چهاربانده مرادبالغی - 

قهاوند - اراک 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گــــزارش هگمتانه، حبیــــب نادیان در خصــــوص پروژه 
مرادبالغی - قهاوند اظهار کرد: پروژه چهاربانده مرادبالغی 

- قهاوند - اراک پروژه ای ملی است.
وی با بیان اینکــــه حدود 50 کیلومتر آن در حوزه اســــتان 
همــــدان و بقیه در اســــتان مرکزی اســــت افــــزود: با توجه 
به اینکه پروژه ملی اســــت بخشــــی توســــط استان مرکزی 

بخشی در همدان اجرایی می شود.
معــــاون مهندســــی و ســــاخت راه و شهرســــازی اســــتان 
همدان خاطرنشان کرد: اعتبار این پروژه مشخص است 

اما میزان تخصیص پایین بود که از ســــوی نماینده مردم 
همــــدان در مجلس پیگیری شــــد و اکنون پــــروژه فعال 

است.
وی بــــا بیان اینکــــه این پروژه امســــال اعتبــــار خوبی دارد 
و قــــول تخصیص صد درصدی داده شــــده اســــت افزود: 
تاکنون 18 میلیارد تومان اعتبــــار تخصیص یافته که باید 

ببینیم سهم استان ما از این رقم چه میزان است.
به نقل از فارس، نادیان با اشــــاره بــــه اینکه اگر تخصیص 
جدیدی از اعتبار داشــــته باشیم، کار آسفالت بخشی از راه 
را ادامه می دهیم پیشــــرفت فیزیکی این پروژه را 40 درصد 
عنوان کرد و گفت: این پروژه 90 میلیارد تومان اعتبار برای 

اتمام کار نیاز دارد.
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رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان:

 کرونا عامل غفلت از واکسیناسیون کودکان نشود
1000 پاکبانان واکسینه  شدند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس مرکز بهداشــــت شهرســــتان همدان از واکســــینه شــــدن یک 
هــــزار پاکبان همدان علیــــه هپاتیت ب خبــــر داد و از مردم خواســــت در دوران همه گیــــری کرونا، 

واکسیناسیون کودکان را فراموش نکنند.
به گزارش هگمتانه، محمد خیراندیش با اشــــاره به تأثیر برنامه منسجم و همگانی واکسیناسیون 

، بیان کرد: با اجرای این برنامه ها توانسته ایم با بیماری فلج  کودکان بر کاهش مرگ و میر در کشــــور
اطفال و سرخک مقابله مناسبی داشته باشیم.

وی با اشــــاره به اینکه باید برنامه های واکسیناســــیون کودکان به صــــورت منظم و طبق تاریخ های 
مربوطه توســــط والدین دنبال شود، گفت: مبادا در دوران شــــیوع ویروس کرونا والدین از این امر 

غافل شوند و کودکی واکسن های مورد نیازش را دریافت نکند.
رئیس مرکز بهداشــــت شهرستان همدان با بیان اینکه خوشــــبختانه در شهرستان همدان شیوع 
ویــــروس کرونا روی برنامه های واکسیناســــیون کودکان تأثیرگذار نبوده اســــت، افــــزود: برنامه های 

واکسیناسیون در مراکز و خانه های بهداشت با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حال اجرا است.

خیراندیــــش بر لزوم واکسیناســــیون بــــه موقع کــــودکان تأکید کــــرد و خطاب بــــه والدین گفت: 
واکسیناســــیون کــــودکان را در دوران کرونا فراموش نکنیــــد و در صورتی که خانــــواده ای به دلیل 
مالحظات مربوط به شــــیوع ویروس کرونا برنامه واکسیناســــیون فرزندش را عقب انداخته، هرچه 

سریع تر این کار را انجام دهد و برای واکسیناسیون مراجعه کند.
، تعداد یک هــــزار نفر از پاکبانــــان همدان علیه  وی بــــا بیان اینکه از 21 شــــهریورماه به مــــدت 4 روز
هپاتیت ب واکســــینه  شــــدند، گفت: تیم ها به شــــهرداری مناطــــق 4 گانه همدان اعزام  شــــدند و 
عملیات واکســــینه را به انجام  رســــاندند. رئیس مرکز بهداشت شهرســــتان همدان عنوان کرد: 

می یابد. پایان  امروز  طرح  این  اجرای  اول  مرحله 

هگمتانه، گروه خبر همدان:     استاندار همدان با بیان اینکه 
روحیه مشــــارکت بانوان در اســــتان باید ارتقا یابد گفت: در 
باغ موزه دفاع مقدس اســــتان، جایگاهــــی برای به نمایش 

گذاشتن نقش زنان در دفاع مقدس در نظر گرفته شود.
به گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی بعد از ظهر 
یکشــــنبه در جلســــه با کمیتــــه بانــــوان حفظ آثار و نشــــر 
ارزش هــــای دفاع مقدس اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
نقش بانوان ایرانی در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی در جامعه بی بدیل و تأثیرگذار است اظهار کرد: 

به دنبال ارتقای جایگاه بانوان هستیم.
وی با بیان اینکه روحیه مشــــارکت بانوان در اســــتان باید 
ارتقا یابد گفت: بانوان نقش بارز و برجســــته ای در استان 
همــــدان دارنــــد که بایــــد به آن هــــا پرداخته شــــود، ضمن 
اینکــــه نقش آفرینی آنها ضامن تداوم انقالب و اســــتواری 

جمهوری اسالمی ایران است.

استاندار همدان نیمی از ســــرمایه اجتماعی جامعه ایران 
را بانــــوان دانســــت و ادامــــه داد: زنان نقش ارزشــــمند و 
ســــازنده ای در پشــــتیبانی و حمایت های مادی و معنوی 

برای حضور رزمندگان در دفاع مقدس ایفا کردند.
وی با بیان اینکه هــــزاران نفر چون خانــــم مرضیه دباغ در 
گســــتره ایران اســــالمی در بین بانوان وجــــود دارند و این 
باعث افتخار اســــت ادامه داد: امروز بانوانی هســــتند که 
همچون رزمندگان دفاع مقدس، در جبهه مقابله با کرونا، 
در کادر بهداشــــت و درمان فداکارانه برای حفظ سالمت 

مردمانشان فعالیت می کنند.
شــــاهرخی با اشــــاره به اینکــــه در باغ موزه دفــــاع مقدس 
اســــتان، جایگاهی برای به نمایش گذاشــــتن نقش زنان 
در دفــــاع مقدس در نظر گرفته شــــود تأکید کــــرد: تکریم 
خانواده شــــهدا به خصوص زنان و همســــران شــــهدا به 

عنوان یک فرهنگ در کشور باید نهادینه شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به روند صعودی ابتال به کرونا در استان:

شناسایی روزانه 30 کرونایی قطعی در استان همدان
احتمال موج جدید کرونا

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون بهداشــــتی 
دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: در حال حاضر 
روند ابتال به کرونا در اســــتان صعودی است و احتمال 
ایجــــاد موج این بیمــــاری در روزهای آینــــده دور از انتظار 

نیست.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، منوچهــــر کرمی اظهــــار کرد: 
وس  ونــــد ابتال بــــه ویر از نیمــــه دوم شــــهریور مــــاه ر

ونا در اســــتان افزایشــــی شــــده و تعــــداد مراجعه  کر
نیز  بیمارســــتان ها  در  بســــتری  و  مشــــکوک  بیماران 
کید بر اینکه مراودات  افزایش یافته اســــت. وی با تأ
افرایش  عوامل  از  خانوادگی  و  اجتماعــــی  اقتصادی، 
اســــت،تصریح  اســــتان  در  ونــــا  کر مبتالیــــان  آمــــار 
و  شــــرایط  انگاری  عــــادی  مســــافرت،  به  رفتــــن  کرد: 
وز موج  رفت وآمدهــــای خانوادگــــی زمینــــه ســــاز بــــر

است. بیماری  این  از  جدیدی 
معاون بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
بــــا بیان اینکه روزانه بین 20 تــــا 30 مورد بیمار مبتالی 
قطعی به کرونا در اســــتان شناسایی می شوند، اظهار 
گروه های ســــنی مختلف هســــتند و  کرد: بیماران در 

هستیم. هم  کودکان  درگیری  شاهد  حتی 
کرمــــی با اشــــاره بــــه اینکــــه در حــــال حاضــــر 441 بیمار 

مشــــکوک و مبتال به کرونا در بیمارســــتان های استان 
بستری هستند، گفت: در ماه گذشته تعداد بستری ها 

به کمتر از 300 نفر هم رسیده بود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه تدابیر الزم بــــرای کنترل شــــرایط و 
جلوگیری از بروز موج گســــترده این بیماری در اســــتان 
به کار گرفته شده اســــت، افزود: هم زمانی شیوع کرونا 
با بیماری هایی مانند آنفلوانزا و سرماخوردگی، شرایط را 

سخت تر می کند.
به نقل از تســــنیم، معاون بهداشــــتی دانشگاه علوم 
کید بــــر اینکه کلیــــد کنترل  پزشــــکی ابن ســــینا بــــا تأ
کرد:  عنوان  اســــت،  مردم  دســــتان  در  کرونا  ویروس 
هرچــــه میزان رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و 
فاصلــــه گــــذاری اجتماعی بیشــــتر باشــــد به شــــرایط 

رسید. خواهیم  بهتری 

هگمتانه، گروه خبر همدان - هانیه امیرکهریزی: پیشگام 
بهانه ای اســــت برای اینکه جوانان متعهد استان دور هم 
جمع شوند، تجربه مواجه شدن با مشکالت واقعی، درک 
پیچیدگی های آن ها و حل آن ها را کســــب کنند، از تجربه 
و دانش افراد با ســــابقه اســــتفاده کنند و خیزش جوانان 

استان ها برای رفع موانع پیشرفت کشور را کلید بزنند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، چندی پیش با شــــنیدن نام 
پیشــــگام هزاران سؤال در ذهنم مطرح شــــد. برای یافتن 
پاسخ آنها نیاز به شــــناخت و درک عمیق از نحوه فعالیت 
پیشــــگام اســــت به صورتی که تحلیل گران باید از چون و 

چرای این رویداد مطلع شوند.
شــــکل گیری، ادامه روند و نتیجه کار در پیشگام هرکدام 
نیاز به مطالعات پیوسته ای داشــــت که با همت جوانان 
و همکاری مدیران دلســــوز اســــتان محقق شد و در حال 

حاضر پیشگامان در نیمه راه هستند.
رویداد با مرحلــــه غیرحضوری آغاز شــــد و تیم ها و افرادی 
کــــه ثبت نــــام اولیه کرده انــــد، پس از تأیید ســــوابق کاری 
ثبت شــــده، در کانال اطالع رســــانی پیشگام عضو شدند 
و در بازه زمانی مقرر پاســــخ های خود را به ســــؤاالت آزمون 

غیرحضوری برای دبیرخانه رویداد ارسال کردند.
پــــس از ارزیابــــی مرحله غیرحضوری و مشــــخص شــــدن 
تیم هایی که امــــکان حضور در رویــــداد را دارند و ثبت نام 
نهایــــی، مرحله حضوری پیشــــگام آغاز شــــد و در تاریخ 20 
شــــهریور معرفی شــــدگان به آموزش خود را برای گام دوم 

آماده کردند.
پس از این گام، ارائه ریشه یابی به مربیان و شروع فعالیت 
برای ارائه راهکار در طول هفته های پیش رو در دستور کار 

خواهد بود.

در همیــــن خصوص مدیرکل تبلیغات اســــالمی اســــتان 
همدان خاطرنشــــان کرد: رویداد پیشگام برای نخستین 
بــــار در اســــتان همدان در ســــه نوبــــت یا مرحلــــه اجرایی 

می شود.
حجت االســــالم هادی نظیری با بیــــان اینکه در تبلیغات 
اســــالمی به دنبال تحقق فضای جامعه اسالمی مورد نظر 
امام راحل و ولی امر مســــلمین هســــتیم؛ افزود: اندیشه 
فضای جامعه اســــالمی یک اندیشــــه صحیح است که به 
عنوان اندیشــــه اســــالمی باید به خوبی تبیین و سپس 
مقدمات پیاده ســــازی این اندیشــــه در جامعــــه اجرایی 

شود.
وی با بیــــان اینکه امــــام)ره( با فکر و اندیشــــه بــــه دنبال 
رســــیدن به نقطه مقصود بودند و ایــــن مأموریت مبتنی 
بر اســــالم به خصوص اســــالم حقیقی، ناب و راستین بود؛ 
افزود: الزمه تحقق اندیشــــه اســــالم ناب در بستر جامعه 

دستیابی ما به یک جامعه اسالمی است.
حجت االســــالم نظیری با بیان اینکه مقــــام معظم رهبری 
در تبییــــن اهداف نهضت یا انقالب پنــــج مرحله را معرفی 
می کنند، افزود: این پنج مرحله شــــامل انقالب اســــالمی، 
نظام اســــالمی، دولت اســــالمی، جامعه اســــالمی و تمدن 

اسالمی است.
وی بــــا تأکید بر اینکه برای تحقق تمدن اســــالمی یک گام 
وجــــود دارد و باید جامعه اســــالمی را الگــــوی همه جوامع 
بســــازیم، عنوان کرد: باید نظام اســــالمی ایران را به عنوان 
یک الگوی پیشــــرفته، همه جانبه نگر و مترقی بسازیم به 
طوری که در آن جامعه ســــعادت دنیــــوی و اخروی وجود 

داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اســــالمی اســــتان همدان با بیان اینکه 

اســــالم می خواهــــد انســــان دنیایی آباد داشــــته باشــــد و 
سعادت اخروی هم شــــامل حال او شود، ادامه داد: برای 
تحقق جامعــــه اســــالمی در ابعاد مختلف بــــا چالش ها و 
موانعی در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ، 

حوزه اجتماعی و قضائی مواجه هستیم.
وی بــــا بیــــان اینکه برای تحلیل درســــت بایــــد چالش ها، 
آســــیب ها و موانع را به درســــتی واکاوی کنیــــم و بفهمیم 
نقطه و مسأله کانونی که چالش را موجب شده چیست؟ 

افزود: به این کار مسأله یابی گفته می شود.

پیشــــگام به اهــــم چالش های موجود در اســــتان   �
می پردازد

حجت االسالم نظیری با بیان اینکه مسأله باید به درستی 
شناخته و بر اساس اندیشــــه ناب محمدی تحلیل شود؛ 
افــــزود: گاهی مقصد درســــت تشــــخیص داده شــــده اما 
در اندیشــــه لیبرال و غیر اســــالم ناب برای حل مسأله به 
راهکارهایی روی می آوریم که مبنای اندیشه اسالم ناب را 

کنار گذاشته و بر روی ارزش ها پا می گذاریم.
وی با اشــــاره بــــه اینکه در برگــــزاری »رویداد پیشــــگام« در 
استان همدان به دنبال این هستیم از نگاه کارشناسان، 
مخاطبــــان، توده های فکــــور و افراد دغدغه منــــد به اهم 
چالش های موجود در اســــتان همدان پــــی ببریم؛ افزود: 
در رویداد پیشــــگام بخشی از آسیب ها و چالش ها را پیدا 
کرده و با گفت وگو و مباحثه با کارشناسان تالش می شود 
چالش را به مســــأله رسانده و برای حل مســــأله بهترین، 
مناســــب ترین، معقول ترین و مرتبط ترین راه حل مبتنی 

بر نظام اسالمی در نظر گرفته شود.
مدیرکل تبلیغات اســــالمی اســــتان همدان با اشــــاره به 

اینکه رویداد پیشگام گام مهمی در رسیدن به چالش ها، 
راهکارها و پیدا کردن مســــأله اســــت، تأکید کرد: برگزاری 
»رویداد پیشــــگام« فرصت خوبی برای مسؤوالن استان 
در راســــتای شناســــایی ظرفیت های فعال و دغدغه مند 
اســــت که می تواننــــد بهترین بازوان برای حل مســــائل و 

مشکالت استان باشند.
وی یادآور شــــد: جمعی از جوانان فکور در استان با کمک 
جمعــــی از جوانان دغدغه مند و تعــــدادی از جوانان فکور 
خارج از اســــتان این رویداد را طراحی و برنامه ریزی کردند و 

اجرایی خواهند کرد.
حجت االسالم نظیری با اشاره به اینکه امیدواریم برگزاری 
رویداد پیشــــگام به عنــــوان یک الگو در بســــتر اســــتان 
همدان جا بیفتد و نگاه ما به معضالت و مشــــکالت یک 
نگاه مسأله شناسانه باشــــد، افزود: اگر 80 درصد وقت و 
توان و انرژی خود را صرف شــــناخت مســــأله کنیم بعد از 
شناخت خوب مســــأله؛ پیدا کردن راه حل آسان خواهد 

بود.
مدیرکل تبلیغات اســــالمی اســــتان همــــدان در ادامه با 
گاهانه و هوشمندانه  تأکید بر اینکه خبرنگار و رسانه باید آ
فضای جامعه را رصد کند، افزود: یکی از مشکالت موجود 
در همدان این اســــت که افراد جرأت حــــرف زدن ندارند و 
گاهی برخی افراد توانمند هستند اما بدون شنیدن حرف 

آنها در گام اول تخطئه می شوند.
وی با اشــــاره به اینکــــه اســــتعدادهای خوبی در اســــتان 
همدان وجــــود دارد اما مجالی برای ظهــــور و بروز آنها پیدا 
نشده اســــت؛ افزود: برگزاری رویداد پیشگام تنها برگزاری 
یک رویــــداد در حد چالش ها و آســــیب های یک اســــتان 
نیســــت بلکه یک روش خیلــــی مهم اســــت و در زندگی 

شخصی هم می توان از آن بهره برد.
حجت االسالم نظیری خواستار ایجاد یک کرسی تخصصی 
ویژه رســــانه ها در رویداد پیشگام شــــد و افزود: رسانه در 

بارور کردن فضای رویداد بسیار تأثیر دارد.

قلــــی زاده: جامعــــه ای مبتنــــی بــــر عدالــــت هدف   �
پیشگام است

محمدرضــــا قلــــی زاده دبیر اجرایــــی رویداد پیشــــگام نیز 
افزود: پیش نیاز اصلی، احســــاس مســــؤولیت و دغدغه 
حل مسائل و پیشــــرفت استان همدان اســــت. افرادی 
که ســــابق بر این تجربه ای در این مســــیر داشــــته اند)در 
تشــــکل های دانشــــجویی، طلبگــــی، گروه هــــای مردمی، 

مساجد، رسانه و...( در اولویت هستند.
دبیــــر اجرایی رویداد پیشــــگام با بیان اینکه مــــا به دنبال 
ایجــــاد جامعه ای مبتنی بر عدالت هســــتیم کــــه مردم در 
آن نقش آفرینی کنند اظهار کرد: ســــطح معیشــــتی مردم 
در جامعه نیز باید قابل قبول باشــــد اما دستیابی به این 

اهداف زمان بر بوده و موانعی وجود دارد.
قلــــی زاده با اشــــاره به اینکــــه نحوه حل مســــائل و عبور از 
موانع تفاوت کشــــور ها و جوامع را نشــــان می دهد گفت: 
در طول 40 ســــال اخیر وقتی مردم نقش آفرینی کرده اند، 
کشور توانسته از مشکالت عبور کند و این نقش آفرینی 
مــــردم تمایز بیــــن جامعه ایــــران و دیگر جوامع را نشــــان 

می دهد.
دبیر اجرایی برگزاری رویداد »پیشــــگام« بــــا تأکید بر اینکه 
باید مردم در عرصه های مختلف خود را متولی پیشــــرفت 
ببیننــــد افزود: برای ایــــن مهم یعنی پــــای کار آمدن مردم 
و انجام حرکت مردمــــی نیاز به راهبــــری، هدایت و افرادی 

پیشگام است.
وی با اشاره به اینکه جوانان نخبه ای هستند که می توانند 

پیشــــگامی این حرکت را بر عهده بگیرند عنوان کرد: باید 
طوری پیش رویم تا اســــتعداد و دغدغه مندی جوانان در 
استان ها و جوامع ظهور و بروز کند و نقش آفرینی داشته 

باشند.
قلــــی زاده با بیان اینکه در این راســــتا نیاز بــــه تربیت افراد 
جدید نیســــت بلکه باید افراد مســــتعد کشــــف شــــوند 
گفت: همدان به عنوان نخستین استان که در آن رویداد 
پیشگام برگزار می شود دارای ظرفیت های زیادی است و 

باید آنها را شناخت.
وی با اشاره به اینکه ما به دنبال این هستیم کمک کنیم 
تا جوانان مستعد اســــتان ها بتوانند حرکت عمومی را به 
سمت پیشرفت راهبری کنند افزود: رویداد پیشگام یک 
رویداد آموزشی صرف نیست و باید در آن به موضوع حل 

مسائل رسید.
دبیر اجرایی برگزاری رویداد پیشــــگام با بیان اینکه رویداد 
پیشــــگام ســــه هفته برگــــزار می شــــود گفت: مســــائلی از 
جمله چگونگی شناســــایی چالش های اســــتان، ریشــــه 
یابی و ارائه راهکار در این رویداد آموزش داده می شــــود و 
شرکت کنندگان باید در چند مرحله فعالیت کنند که اول 

بررسی معضالت استان است.
قلی زاده با بیان اینکه گروه ها باید اصلی ترین مشــــکالت 
اســــتان که مانعی ایجاد کرده را اثبــــات کنند افزود: مرحله 
دوم مربوط به ریشــــه یابی اســــت که ایــــن مرحله تفصیلی 
اســــت و شــــرکت کنندگان یک هفته درگیر آن هســــتند 
تا ریشــــه یابی دقیقی انجام شــــود و با توجه به ریشــــه یابی 

راهکار های متفاوتی ارائه خواهد شد.
وی بــــا تأکید بر اینکه راهکار ها باید عملیاتی و متناســــب 
با ریشه یابی باشــــند و تبعات دیگری برای استان نداشته 
باشند گفت: رویداد پیشــــگام آغاز یک حرکت و خیزشی 
در اســــتان اســــت و می تواند جریانی ایجاد کند که باعث 

حل مسأله شود.
دبیر اجرایی برگزاری رویداد پیشــــگام افزود: این رویداد از 
20 شهریورماه به مدت سه هفته در همدان برگزار خواهد 
شد و شــــرکت کنندگان نتایج فعالیت های خود را در روز 

جمعه چهارم مهرماه به هیأت داوران ارائه خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه فرایند اطالع رسانی و ثبت نام رویداد 
از یک ماه پیش آغاز شده است افزود: 110 نفر برای رویداد 
ثبت نــــام کرده اند کــــه بعد از بررســــی ثبت نــــام 65 نفر از 

جوانان پذیرفته و نهایی شد.
قلــــی زاده به فعالیت شــــرکت کنندگان زیر نظــــر 15 مربی 
اشــــاره کــــرد و گفت: مشــــکل از ســــمت تیم هــــا انتخاب 
می شود؛ مربیان شناخت کامل نســــبت به استان دارند 
و بانک آماری و اطالعاتی کاملی در دســــت آنهاست اما به 
شــــرکت کنندگان ارائه نمی دهند تا خــــود اطالعات را پیدا 

کنند.
وی با اشــــاره به اینکه رســــانه ها یــــک ابزار مهم بــــرای ارائه 
راهکار ها و جریان ســــازی هستند بیان کرد: آنها می توانند 
در طول برگزاری رویداد با ما همراه شــــوند و اطالع رســــانی 

الزم را انجام دهند.
دبیر اجرایی برگزاری رویداد پیشــــگام خاطرنشــــان کرد: در 
صورتی که تیمــــی راهکاری ارائه دهــــد و تمایل به پیگیری 
راهکار خود داشته باشد، آمادگی همکاری و کمک کردن 

به آن را داریم.
وی اظهار کرد: اگر تیمی دغدغه مند نباشد ما نیز پیگیری 
نخواهیم کــــرد چراکه با افــــراد دغدغه منــــد کار می کنیم و 
شــــرایط و امکانــــات را فراهم می کنیم تا برای حل مســــأله 
کاســــتی نباشــــد و تا حد تــــوان پشــــتیبانی و حمایت نیز 

خواهیم کرد.

استاندار همدان:

باغ موزه به نقش بانوان
در دفاع مقدس بپردازد

ظرفیت های انسانی استان 
و غفلت ما

اردشیر مظاهری  �
ظرفیت هــــای انســــانی ســــرمایه های بــــی بدیــــل یــــا به 
عبارتی دارایی هــــای جامعه از شایســــتگی ها، دانش ها 
و ویژگی هــــای فردی و اجتماعی محســــوب می شــــوند 
که بــــا بهره گیــــری هدفمند از تــــوان علمــــی، فرهنگی و 
مدیریتــــی آنها می توان روند توســــعه مبتنی بر عدالت و 
رفــــاه اجتماعی را شــــتاب داده و از هرز رفتــــن امکانات و 

همچنین آزمون و خطا جلوگیری کرد.
به واقع ســــرمایه انســــانی ضرورت جامعه امــــروز در کنار 
دیگر سرمایه ها مثل سرمایه های اقتصادی و اجتماعی 
اســــت که در بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبری 
به ویژه در خصوص بهره گیــــری از ظرفیت جوانان بر آن 

تأکید شده است.
اگر چه در چهار دهه گذشــــته از انقالب اسالمی در کمتر 
مواردی از جمله کرســــی های نمایندگی مجلس شــــاهد 
بهره گیــــری از ظرفیت های انســــانی بومی در عرصه های 
تصمیم ســــازی استان بوده ایم اما باید اذعان داشت در 
سمت های مهم مدیریتی عالی و میانی در استان کمتر 

شاهد این اتفاق بوده ایم.
، خودی و غیرخودی جلوه دادن  روی این اندک نوشــــتار
ظرفیت هــــای انســــانی اســــتان و تفکیــــک و تمایز بین 
نیروهای بومی و غیربومی " دلسوز " برای استان نیست 
بلکه غفلــــت از ظرفیت های بومی اســــت که می توانند 
چرخ توســــعه را با دلســــوزی و ِعرق باالتری شتاب دهند 
که تاکنون اســــتان نتوانســــته یا نگذاشــــته انــــد از این 

ظرفیت ها بهره ببرد.
به اعتقــــاد صاحبنظران نبود اتفاق نظر بین کنشــــگران 
سیاسی و اجتماعی و عملکرد جزیره ای احزاب و گروه ها 
و تشکل های تأثیر گذار از جمله مهمترین علل مغفول 
ماندن ظرفیت های انســــانی و اجتماعی بومی اســــتان 
بوده اســــت که این غفلت زمینه ســــاز خــــروج نیروهای 

بومی و به عبارتی فرار مغزهای خالق استان شده است.
اینکــــه نماینده ولی فقیه در اســــتان همــــدان به عنوان 
یکی از این ظرفیت های ارزنده و دلســــوز در روزهای اخیر 
در جلسه ای گفته اند " در شأن همدان نیست که برخی 
سخنان را بشنود و استان نباید با این ظرفیت و عظمت 
در ســــطح ملی ضعف داشته باشــــد" یا اینکه می گویند 
" انتخــــاب مدیران کارآمد مصداق امر به معروف اســــت 
" بــــه نوعی مبین نوعی غفلت از ظرفیت های انســــانی و 
سرمایه های اجتماعی موجود استان محسوب می گردد.

بی تردیــــد غفلت از این ظرفیت ها چه در گذشــــته و چه 
در حــــال اســــتان را با خســــران مواجه کرده اســــت و اگر 
می بینیم استان با همه ســــبقه تاریخی و فرهنگی هنوز 
با جایگاه واقعی خــــودش فاصله دارد و اگــــر در روزهای 
اخیر شــــاهد اعطای نشــــان ویژه شــــهروندی به یکی از 
ظرفیت های انسانی استان به پاس خدمات ارزنده اش 
در اســــتان همجوار هســــتیم و اگر امروز بعضی مدیران 
غیر بومی ناکارآمد در گرو انفعال افراد، احزاب و گروه های 
، کارشناسان کار بلد و ارزشی سازمان ها را قلع و  تأثیرگذار
قمع کرده و با دامن زدن به فرهنگ چاپلوسی و انشقاق 
در بیــــن نیروها همچنان در حال جــــوالن دادن بر اریکه 
قــــدرت، بهره بردن از امکانات دولتی و ســــکو قرار دادن 
اســــتان برای پرتاب خویش هستند ناشــــی از غفلت از 
ظرفیت های انسانی بومی پیدا و پنهان استان است که 
ضروری است با تغییر نگاه فرهنگی و سیاسی زمینه ساز 
بهره مندی اســــتان از نیروهای خالق، متفکر و شایسته 
خویش را فراهم آورده تا بتوان چرخ کند توسعه را شتاب 
داد و سهم از دست رفته اســــتان از منابع ملی را محقق 
ساخت. گذشــــته نه چندان دور استان نشان می دهد 
چهره هــــای بومــــی تأثیرگــــذاری در عرصه هــــای مختلف 
مدیریتی منشــــا خیــــر و خدمت بــــوده اند کــــه به علت 
بعضــــی نامهربانی هــــا و کج ســــلیقگی ها و نبود حمّیت 
الزم در تشــــکل های مختلف بار سفر را از استان بسته و 
در دیگر نقاط کشــــور اثرگذاری های خوبی داشته اند که 
می طلبد فعاالن و دلســــوزان اســــتان با خرد جمعی و به 
دور از تعصب ها و نگاه های صرف سیاســــی و جناحی و 
حتی مذهبی در جهت بومی سازی بدنه مدیریتی استان 
همت گمارند و به عبارتــــی مصداق این فرموده حضرت 
حافظ نباشیم که گفت: " سال ها دل طلب جام جم از ما 

می کرد / وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد".

یادداشت

با همکاری خیران برنامه »سمت خدا«، مؤسسه 
حضرت خدیجه و آستان مقدس حضرت معصومه 

سالم اهلل علیها انجام می شود:

توزیع 1000 بسته گوشت 
در کانون های فرهنگی 

روستایی همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: ســــتاد کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد استان همدان در راستای 
اجرای رزمایش کمک های مؤمنانه یک هزار بســــته 
گوشــــت قرمز بیــــن کانون هــــای فرهنگــــی و هنری 

روستایی استان توزیع می کند.
به گزارش هگمتانه، مدیر ستاد کانون های فرهنگی 
و هنری مســــاجد اســــتان همدان در این خصوص 
گفت: خیران و اعضای کانون های فرهنگی و هنری 
مســــاجد اســــتان در قالــــب برنامه هــــای مختلف از 
جمله توزیع بســــته های حمایتی بیــــن خانواده های 
نیازمند، توزیع ماســــک و مــــواد ضد عفونــــی و... در 

زمینه کمک های مؤمنانه فعالیت می کنند.
حمیدرضا ناهیدی فرد با بیان اینکه این طرح، دومین 
مرحله از طرح نذر قربانی در اســــتان است، افزود: این 
طرح با همکاری خیران برنامه »سمت خدا«، مؤسسه 
حضرت خدیجه ســــالم اهلل علیها و آســــتان مقدس 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها در قالب توزیع یک 
هزار بسته گوشت بین کانون های فرهنگی و هنری 

روستایی استان انجام می شود.

خبـــر

استان

شناسایی و راه حل یابی چالش های همدان 
با " رویداد پیشگام"



2040.hamedan.ir
چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

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

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

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

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

شهروندان گرامی:

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

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

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه 
برنامه ریــزی دقیــق  و غنی تــر یــاری 

نمائیــد.

25 شـــهريور 1399  شماره 4614 سه شـــنبه   
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انعکاس

شلیک موشک قادر در رزمایش ذوالفقار 99
در ادامه مرحله نهايی رزمایش ذوالفقار 99 ارتش، فرماندهی موشکی نیروی دریايی ارتش با شلیک موشک کروز ساحل به دریای 

»قادر« از سامانه موشکی والیت-2، هدف شناوری را در فاصله 200 کیلومتری با موفقیت مورد اصابت قرار داد.
احضار سفیر آلمان در تهران 

به وزارت خارجه
در پــــی توئیت هــــای مداخله جویانه اخیر ســــفارت 
آلمان در تهران، سفیر این کشور روز گذشته توسط 
مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار و این اقدام 
خارج از عرف دیپلماتیک این ســــفارتخانه به شدت 

محکوم شد.
مدیــــرکل اروپــــای وزارت امــــور خارجه تصریــــح کرد: 
مداخلــــه در قوانیــــن و مقررات و رویه هــــای قضایی 
مستقل جمهوری اســــالمی ایران به هیچ وجه قابل 
قبول و تحمل نیســــت و از ســــفارت آلمــــان انتظار 
مــــی رود حد و حــــدود وظایــــف دیپلماتیــــک خود را 
شــــناخته و پا از آن فراتر نگذارد. ســــفیر آلمان اظهار 
کــــرد مراتب را به کشــــورش منعکــــس خواهد کرد.

ســــفارت آلمان در تهران اخیرا در صفحه توئیتر این 
ســــفارتخانه در رشــــته توئیت هایی مطالبی مداخله 
جویانه را در خصوص قصاص نوید افکاری منتشــــر 

کرده است.

شناسایی ۲619 بیمار جدید 
کرونا در کشور

 روند رو به افزایش آمار فوتی 
ســــخنگوی وزارت بهداشــــت گفــــت: تــــا ظهــــر روز 
گذشته 24 شــــهریور 1399 و بر اســــاس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و 619 بیمار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 382 
نفر از آنها بستری شــــدند.مجموع بیماران کووید19 

در کشور به 404 هزار و 648 نفر رسید.
وی افزود: متأســــفانه در طول این مدت، 156 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان ایــــن بیماری به 23 هزار و 313 نفر رســــید. 
الری گفت: خوشــــبختانه تا کنون 348 هزار و 13 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شــــده اند. 3798 نفــــر از بیماران مبتال بــــه کووید19 
در وضعیت شــــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند.

بازداشت وحشیانه خبرنگار 
زن حین پوشش اعتراضات 

لس آنجلس
»جوســــی هوانگ« خبرنــــگار آمریکایــــی حین انجام 
کار حرفــــه ای خود و پوشــــش خبرهــــای اعتراضات 
در لس آنجلس بــــا برخورد خشــــونت آمیز مأموران 
پلیــــس مواجــــه و بازداشــــت شــــد. در حالــــی کــــه 
اعتراضات در آمریکا علیه نژادپرســــتی و بی عدالتی 
در نقــــاط مختلف ادامــــه دارد، تعدادی از رســــانه ها 
بازداشــــت  در  لس آنجلس  پلیس  مأمــــوران  اقدام 
خشــــن یک خبرنگار را محکوم کردنــــد. اداره پلیس 
لس آنجلس در دفاع از بازداشت این خبرنگار اعالم 
کــــرده که مأمــــوران پلیس خانم هوانــــگ را به دلیل 

»مداخله در یک بازداشت قانونی« دستگیر کردند.

کاهش 6 تا 13 میلیون تومانی 
قیمت خودرو در بازار

معامله ای صورت نمی گیرد
قیمت خودروهــــای داخلی در بازار 6 تــــا 13 میلیون 
تومان کاهش یافت، البتــــه معامالت قابل توجهی 
در ایــــن بــــازار صــــورت نمی گیــــرد و فروشــــندگان و 
خریداران همچنان منتظر مشــــخص شدن تکلیف 

بازار هستند.

صالحی: قدم های بلندی در 
تولید ایزوتوپ های پایدار 

برداشته ایم
رئیس ســــازمان انرژی اتمی با بیان اینکــــه در ادامه 
پــــروژه غنی ســــازی اورانیــــوم قادریم به غنی ســــازی 
عناصر دیگر بپردازیــــم، عنوان کرد: قدم های بلندی 

در تولید ایزوتوپ های پایدار برداشته  شده است.

رسانه صهیونیست خبر داد: 

احتمال کودتا در امارات
یک رسانه رژیم صهیونیستی از احتمال وقوع کودتا 
در امارات متحده عربی خبــــر داد و از آن ابراز نگرانی 

کرد.
گزارشــــی نوشــــت بزرگتریــــن  یســــرائیل هیــــوم در 
دغدغه ای کــــه در حال حاضر محافل مختلف در تل 
آویــــو را به خود مشــــغول کرده اســــت احتمال بروز 
تغییر در ساختار حاکم بر امارات متحده عربی است 
که البته پشت درهای بسته اعالم و از آن ابراز نگرانی 

می شود.

خ مصوب کره ۸ هزار تومان  نر
تعیین شد

سرپرســــت معاونت بازرگانی داخلــــی وزارت صمت 
 ، گفت: براســــاس تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار
از روز گذشــــته کره داخلی 100 گرمی با نرخ مصوب 8 
هزار تومان در بازار عرضه شــــد. این تصمیم با توجه 
به تغییر ارز واردات کــــره از 4,200 تومان به ارز نیما در 
سال گذشته و اتمام موجودی کره با ارز 4200 تومانی 

در کشور گرفته شده است.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا:

فشار حداکثری برای ایران یک موهبت 
و برای منافع آمریکا یک شکست بود

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: نامزد حــــزب دموکرات در انتخابات ریاســــت  جمهــــوری آمریکا طی 
یادداشــــتی، با بیان اینکه راه هوشــــمندانه ای برای فشــــار آوردن به ایران وجود دارد، اذعان کرد: کارزار 

فشار حداکثری برای ایران یک موهبت بود.

»جــــو بایدن« نامــــزد حزب دموکــــرات در انتخابات ریاســــت جمهوری مــــاه نوامبر آمریــــکا بامداد 
دوشــــنبه طی یادداشتی در وبگاه شبکه »ســــی ِان ِان« به انتقاد از سیاست های »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــــور ایاالت متحده در قبال ایران پرداخته و نوشــــت وعده ترامپ بــــرای توافق بهتر با 

ایران اما اظهاراتی توخالی بود.
فق  ا تو ز  ا مــــپ  ا تر لــــت  و د ج  و خــــر به  ه  ر شــــا ا ضمن  شــــت  ا د د یا یــــن  ا ی  ا بتــــد ا ر  د ن  یــــد با
ل  ر قبا مــــپ د ا ســــت تر که سیا د  ا ن د شــــته نشــــا گذ ه  ما « : د ا ضیح د ، تو ن ا یــــر ا ی  هســــته ا
نســــت یکی  ا مپ حتــــی نتو ا ن ملــــل تر ما ز ر ســــا . د ســــت ک ا نا ، یک شکســــت خطر ن ا یــــر ا
د  ، با خو ن ا یــــر ا تی  یت تســــلیحا د و یــــد محد ی تمد ا بــــر ا  ر یــــکا  مر آ ن  ا یــــن متحــــد یکتر د ز نز ا

بر  ا  ر ملل  ن  ما ز ســــا ی  یم هــــا تحر نبــــه  یک جا د  کــــر ش  تال مپ  ا تر  ، ن آ ز  ا بعــــد   . کنــــد ه  ا همــــر
ین  ا ی  ز مجا جلســــه  ر  د منیت  ا ی  ا ر شــــو ی  عضا ا م  تما شــــد  عث  با فقط  که   ، کند حیا  ا ن  ا یر ا

. » کنند د  ر ا  ر  ] مپ ا تر [ ر  قمــــا
کید بر لزوم تغییر مســــیر فوری آمریکا در قبال ایــــران، اظهار کرد: »هیچ توهمی  وی در ادامــــه با تأ
درباره چالش هایی که رژیم ایران برای منافع امنیتی آمریکا، برای شــــرکای ما و برای مردم خودش 
دارد، نــــدارم. اما راه هوشــــمندانه تری برای ســــخت گرفتن به ایران وجــــود دارد... او )ترامپ( بارها 
تنش هــــا را افزایــــش داد و در نزدیک کردن ما بــــه جنگی دیگر در خاورمیانه، بدون داشــــتن یک 

راهبرد واقع گرایانه یا راه پایان، خطر کرد«.

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس قوه قضائیه در جلسه 
گهی ها در خصوص  شورای عالی قضایی نسبت به انتشار آ
"وکالت تضمینی" هشــــدار داد و خواستار پیگیری قضایی 

این وکال شد.
آیت ا... ســــید ابراهیم رئیسی در جلســــه صبح روز گذشته 
شــــورای  عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی 
لجام گســــیخته کاالهای اساســــی مورد نیاز مــــردم را رنج آور 

دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.

دولت اجازه ندهد سودجویان با اخالل در بازار مردم   �
را رنج دهند

رئیس قوه قضاییــــه گفت: متولیان کنترل بــــازار در وزارت 
صمــــت، ســــازمان تعزیرات و ســــازمان حمایــــت از حقوق 
، محتکر و گرانفروش  مصرف کننده نباید به افراد ســــوداگر

فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.
آیت ا... رئیســــی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت 
، تصریح کرد: کســــانی کــــه در خط مقدم  برای مدیریت بازار
کنترل بــــازار قرار دارند باید با جدیت بــــه وظایف خود عمل 
کننــــد و اجازه ندهند مردم از نابســــامانی بازار و قیمت های 

ناعادالنه آسیب ببینند.

 تمام مراحل دادرسی در همه پرونده ها قانونی طی   �
می شود

رئیــــس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســــخنانش درباره 
روند دادرسی و رسیدگی به پرونده های قضایی اظهار کرد: 
رســــیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی 
دارد و قضــــات مــــا نهایت دقــــت را دارند تا قانــــون و حق و 
عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.

 قضات عدالتخواه حق کسی را تضییع نمی کنند  �
آیت ا... رئیسی افزود: ضمانت هایی نیز برای تضمین حقوق 
اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل 
دادرســــی و در همــــه پرونده ها مــــورد توجه قــــرار می گیرد و 
قضات عدالتخواه و حق جو که خود را مقابل خدای متعال 

می بینند، بر اســــاس قانون و شرع حکم می دهند. بنای ما 
این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به عادی ســــازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد 
از عادی ســــازی روابط امارات با اشــــغالگران قدس شریف 
صورت گرفــــت، این اقــــدام را »حرکــــت نمرودیــــان زمان« 
دانســــت که به دروغ تحت عنوان »صلــــح ابراهیمی« تبلیغ 

شده است.
 نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است  �

آیت ا... رئیسی با بیان این که »رژیم صهیونیستی بر اساس 
وعده الهی ازبین رفتنی اســــت« افزود: عادی ســــازی روابط 
برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی 
از عدم اعتقاد سران این کشورها به خداست که سرنوشت 
ملت های خــــود را به یک جریــــان باطــــل و ازبین رفتنی گره 

زده اند.
رئیس قــــوه قضاییه ادامه داد: ســــران امــــارات و بحرین به 
مردم ســــاالری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این 
کشــــورها هرگز راضی بــــه خیانت به آرمان های فلســــطین 
نیســــتند و بارها اعالم کرده اند که نسبت به قدس شریف 
و ظلم 70ساله صهیونیســــت ها به فلسطینی ها حساس 
هستند و اقدام رژیم دست نشــــانده آل خلیفه به پای آنها 

نوشته نمی شود.

 کسی با خیانت به فلسطین قدرتمند نمی شود  �
آیت ا... رئیســــی با ابراز این که امــــارات و بحرین نمی توانند 
طعم گندم عادی سازی رابطه با صهیونیست ها را بچشند، 
خاطرنشــــان کرد: کســــی با خیانت به فلســــطین و قدس 
شــــریف قدرتمند نمی شــــود و ایــــن روابط و شــــرایط پایدار 

نخواهد بود و زمینه نابودی آنها را فراهم می کند.
 با وکالت تضمینی برخورد جدی شود  �

رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش مربوط به وکالت 
تضمینی تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد اما معنای 
وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند 
ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دســــتگاه 
قضایی اســــت که حفاظت اطالعات باید مورد به مورد آن را 

پیگیری و برخورد کند.
آیت ا... رئیسی با اشاره به مشــــکالت آبی مردم چهارمحال 
و بختیاری که در ســــفر اســــتانی وی مطرح شــــد، با تأکید بر 
لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری 

خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.
رئیس قــــوه قضاییه همچنین با اشــــاره به ابطــــال قرارداد 
مسئله دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان 
فارسان که در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری 
صورت گرفــــت، دقت در علــــل بروز چنین مشــــکالتی در 
روند خصوصی ســــازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن 

نمونه های مشابه در آینده دانست.

تحریم کنندگان داروی مردم ژســــت حقوق بشــــری   �
نگیرند

در این جلســــه، معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق 
بشــــر قوه قضاییه با اشــــاره به فضاســــازی های غرب علیه 
دستگاه قضایی کشــــورمان اظهار کرد: کشورهای اروپایی 
که ســــابقه طوالنی در حمایت و پشــــتیبانی از دیکتاتورها، 
فروش سالح های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم 
غــــذا و داروی مورد نیاز مردم عــــادی دارند، نمی توانند حتی 

ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقــــری اضافه کرد: کشــــورهای اروپایی سرســــپرده به 
رژیم زورگوی آمریکا که بــــا اعمال تحریم های ظالمانه، ملت 
ایــــران را به خاطــــر پایــــداری و صیانت از حقوق خــــود به طور 
دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات می کنند و حتی اجازه 
دسترســــی به دارو هم به آنها نمی دهند، نمی توانند مدعی 

حقوق بشر باشند.
وی در ادامــــه به طرح این پرســــش از غربی ها کــــه به اجرای 
احــــکام قضایــــی پس از طــــی فراینــــد دادرســــی عادالنه در 
کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی 
ده ها کودک، زن و مرد بی گناه در فلسطین و یمن به وسیله 
سالح های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس 
چه فرایند دادرســــی صورت گرفته و حکم قتل انسان های 

بی گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟

 هشدار به برخی ســــفرا: ادب دیپلماتیک را رعایت   �
کنید و بلندگوی اپوزیسیون نشوید

معــــاون امــــور بین الملــــل قــــوه قضاییه بــــا ابــــراز این که 
فشــــارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت دســــتگاه قضایی را 
ُکنــــد می کند و نه چتر گســــترده رحمت و رأفت اســــالمی 
قوه قضاییه را کوچک می کند، از ســــفرای برخی کشورهای 
غربی در تهران خواســــت کــــه اگر از انصــــاف، حق و عدل 
بویــــی نبرده اند، الاقل ادب دیپلماتیــــک را رعایت کنند و 
مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.

وزیر ارتباطات خبر داد:

فعال سازی بسته رایگان 700 هزار معلم
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: وزیــــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: بســــته ســــه ماهه رایگان اینترنت 700 
هزار معلم از ســــاعت 20 شب گذشــــته فعال شد و این 

فعالسازی به تدریج تا هفته اول مهر به پایان می رسد.
محمدجــــواد آذری جهرمــــی گفت: اســــتفاده از شــــبکه 
»شــــاد« در سراســــر کشــــور رایگان شده اســــت و همه 
اپراتورها اســــتفاده از این شــــبکه را برای دانش آموزان و 

معلمان رایگان کردند.
وی گفت: معلمان جدای از شــــبکه »شاد« برای آموزش 
مجازی نیاز به بسته هایی داشتند که مقرر شد از ساعت 
20 شــــب گذشته بسته های ســــه ماهه رایگان اینترنت 
برای 700 هزار معلم و کادر آموزشــــی سراســــر کشور که 
فروردین ماه در ســــامانه وزارت ارتباطات ثبت نام کرده 

بودند، فعال شود.
وزیر ارتباطات افزود: آن دسته از معلمانی که هم اکنون 
بســــته های اینترنت فعالی دارند این بسته ها برایشان 
ذخیره می شــــود و پس از اتمام بســــته ســــه ماهه، از آن 

بسته ها می توانند استفاده کنند.
آذری جهرمــــی گفت: تمدید این بســــته های آموزشــــی 
معلمان منــــوط به ارزیابی شــــرایط پس از این ســــه ماه 
اســــت و اگر آموزش مجازی ادامه داشــــته باشد برای آن 

هم برنامه ریزی می کنیم.
وی درباره بســــته اینترنت ویژه دانش آموزان هم گفت: 

یکســــری بسته های سفید در دســــترس دانش آموزان 
قــــرار می گیرد کــــه هماهنگی های الزم بــــا وزارت آموزش 
و پرورش صورت گرفته اســــت و این بســــته می تواند از 
طریق اپراتورهای خانگی و تلفن همراه به صورت رایگان 
استفاده شود و با همان شماره تلفنی که دانش آموزان 
در شــــبکه »شــــاد« ثبت نام کــــرده اند این بســــته قابل 

استفاده است.
وزیــــر ارتباطات افزود: اســــتفاده از آن بســــته ها عالوه بر 
شبکه »شــــاد« در پیام رسان های داخلی هم خواهد بود 

که تالش می کنیم این بسته تا اول مهر فعال شود.
آذری جهرمی از اتصال رایگان 86 هزار مدرسه در سراسر 
کشور به اینترنت خبر داد و گفت: هم اکنون مدارس در 

حال استفاده هستند.

بسته اینترنت دانشگاهیان از ابتدای مهر فعال   �
می شود

وی افزود: سه بسته دیگر برای دانشگاه ها، دانشجویان 
و اســــاتید وعــــده داده بودیــــم کــــه از ابتــــدای مهر همه 
دانشــــگاه هایی که وزارت علوم به ما اعالم کرده باشــــد، 

وبگاه های آموزشی موردنیازشان رایگان خواهد بود.
وزیر ارتباطات گفت: بســــته ای هم برای دانشــــجویان و 
اســــاتید برنامه ریزی کــــرده ایم که آن هم تــــا ابتدای مهر 

فرآیند ثبت نامش آغاز می شود.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی:

امارات و بحرین رسوا می شوند
هیچ کشوری جرأت خدشه  وارد کردن به امنیت ایران را ندارد

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: دبیرکل مجمــــع جهانی 
بیــــداری اســــالمی با بیــــان اینکه امــــارات و بحریــــن در به 
رسمیت شــــناختن رژیم صهیونیستی رسوا خواهند شد، 
گفت: هیچ کشــــوری جرأت خدشــــه  وارد کردن به امنیت 

ایران را ندارد.
نشســــت خبری علی اکبر والیتی دبیــــرکل مجمع جهانی 
بیداری اسالمی در آستانه ســــیزدهمین نشست شورای 
عالی مجمع جهانی بیداری اســــالمی صبح روز گذشــــته در 

حوزه هنری برگزار شد.
والیتی در این نشســــت اظهار کرد: پس از اقدام نادرست 
و بســــیار خطرناک دو کشــــور عرب منطقه در به رسمیت 
شــــناختن رژیم صهیونیســــتی که به دســــتور آمریکا بود، 
موج مخالفت نســــبت به این دو کشور در سراسر جهان 

اسالم برخواست.
وی افــــزود: مجمع جهانی بیداری اســــالمی عادی ســــازی 
روابط برخــــی کشــــورهای عربی بــــا رژیم صهیونیســــتی را 
محکوم می کند، در همین راستا به فضل الهی و مشورت 
، اندیشــــمند و بــــزرگان  و هــــم اندیشــــی بــــا افراد دلســــوز
جهان اسالم، ســــیزدهمین اجالس شــــورای عالی مجمع 
جهانی بیداری اســــالمی در 26 شــــهریورماه 1399 با حضور 
اندیشــــمندان جهان اســــالم از 50 کشــــور دنیا به صورت 

مجازی برگزار می شود.
دبیــــرکل مجمع جهانی بیداری اســــالمی با بیــــان اینکه در 
کشــــورهای مرتجع عرب منطقه  گذشــــته همکاری برخی 
با رژیم صهیونیســــتی بــــه صورت پنهان بــــود، گفت: این 
 شاهد 

ً
ارتباط ها در حال حاضر آشکار شــــده است و اخیرا

اقدامات نادرســــت امارات و بحرین بودیم؛ یکی از دالیل 
آشکار شــــدن این رابطه ها، پیروزی های پی در پی جریان 

مقاومت در غرب آسیاست.
والیتی ادامه داد: در عراق امریکایی ها در حال خارج شدن 
هســــتند، در لبنان اقدامات مخرب برخی کشورها، ملت 
ایستادگی کرده و دولت جدید بدون هیچگونه مشکلی 
مصمم اســــت کار را پیــــش ببرد  و بدون تردیــــد اقدامات 
اخیر برخی کشــــورهای مرتجع عرب با رژیم صهیونیســــتی 
و آمریکا به نتیجه نخواهد رســــید، بیش از گذشته رسوا و 

پیشمان می شوند و عقب نشینی می کنند.
وی تصریح کرد: دشمنان جهان اسالم بدانند کشورهای 

مرتجع منطقه چه از موضع خود عقب نشــــینی کنند و چه 
نکنند، رژیم صهیونیستی جایی در بین ملت های جهان 

نخواهد داشت.
کید  مشــــاور مقام معظم رهبــــری در امــــور بین الملل تأ
کرد: هرکشــــوری کــــه رژیم صهونیســــتی را به رســــمیت 
بشناســــد، منافــــع مســــلمانان جهان اســــالم را نادیده 
مقابل  در  صهیونیســــتی ها  انفعالی  کار  و  اســــت  گرفته 
اثر اســــت و در راهبرد  پیروز های جبهه مقاومت بدون 
جبهــــه مقاومت هم تغییری ایجاد نخواهد کرد و محکم 

می کنیم. ایستادگی 
والیتــــی ادامه داد: آمریــــکا و رئیس جمهــــور کنونی آن به 
دنبال پیــــروزی خــــود در انتخابات اســــت، می خواهد بر 
روی سیاســــت خارجی تمرکز کنــــد و اقدامات اخیر برخی 
با رژیم صهیونیستی برای  کشورها در عادی سازی روابط 
او امتیاز محسوب می شــــود؛ آمریکایی ها در افغانستان 
و کشورهای دیگر که دخالت کردند با مقاومت کشورها 
باید آنجا را ترک کنند، البته در این بین به حکومت هایی 
متوسل می شــــوند که در مقابل آمریکا، مقاومتی از خود 
نشــــان نمی دهند و با کسانی توافق کردند که هر اقدامی 

آنان عمل خواهند کرد. آمریکا بکند به روش 
دبیــــرکل مجمــــع جهانــــی بیــــداری اســــالمی گفــــت: بــــا 
توجــــه به عادی ســــازی برخی کشــــورهای منطقــــه با رژیم 
صهیونیســــتی، برخی ها نگران امنیت جمهوری اسالمی 
هســــتند که نادرســــت اســــت و به آن هــــا می گوییم که 
کــــه ارتش، ســــپاه پاســــداران، ناجا،  نگران نباشــــند چرا 
حافظان امنیــــت ایران و مدافعان حــــرم از مرزهای ایران 
اســــالمی محکم در برابر زیاده خواهی دشمنان حفاظت 
می کنند و هیچ کشوری جرات ندارد به امنیت جمهوری 

اسالمی ایران خدشه وارد کند.
والیتــــی خاطرنشــــان کرد: برخــــی حکومت های اســــالمی 
برخــــالف منافع مســــلمانان اقــــدام بــــه کاری کرده اند که 
به ضرر فلســــطین و مســــلمانان اســــت و با به رســــمیت 
شــــناختن رژیم صهیونیســــتی، بر روی اشغال فلسطین 
صحه گذاشــــته اند؛ کشــــورهای بحرین و امارات منفعت 
دنیای اســــالم را در نظر نمی گیرند و ما به عنوان جمهوری 
اسالمی ایران که پیشتاز جبهه مقاومت هستیم، از ملت 

مظلوم فلسطین دفاع می کنیم.

آیت ا... رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

دولت به سودجویان 
اجازه اخالل در بازار را ندهد

تبلیغ وکالت تضمینی یعنی زدوبند!



برگ ســبز خودرو پژو 405 به رنگ خاکســتری متال به شــماره 

ایران14-988م57 به شــماره موتور 124K1189312 به شــماره 

شاسی NAAM11VE7JK027185 به نام ساناز دوستی به شماره 

ملی 1972294687 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده
پروانه ساختمانی به شــماره 2/123647 تاریخ صدور: 
 1398/03/23 به شماره پالک ثبتی 10/5961/10433 به 
نام عباس ســلطانی صابر صادره از شهرداری منطقه 2 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده آگهی حصر وراثت

م.الف 917

خانم معصومه شفیعی دارای شناسنامه شماره 7793 به شرح دادخواست به کالسه 402/99/112 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان نجفعلی خلج به شناســنامه شــماره 7331 در تاریخ 74/10/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه 
منحصر اســت به: 1- معصومه شــفیعی فرزند فضل اله متولد 1351 به شماره شناسنامه 7793 همسر متوفی 2- سعید خلج فرزند نجفعلی متولد 1372 به شماره 
شناســنامه 4040401558 فرزند متوفی 3- حسین خلج فرزند نجفعلی متولد 1369 به شماره شناسنامه 40400886700 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف همدان

آگهی حصر وراثت

م.الف 179

آقای جواد هاشملو دارای شناسنامه شماره 357 به شرح دادخواست به کالسه 
113/9900552 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اسماعیل هاشملو به شناسنامه شماره 1192 در تاریخ 
1383/04/19 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- علی هاشــملو به شــماره شناسنامه 
6858 پسر متوفی 2- محسن هاشملو به شماره شناسنامه 7929 پسر متوفی 
3- ابوالفتح هاشــملو به شــماره شناسنامه 10611 پســر متوفی4- عصمت 
هاشــملو به شماره شناســنامه 7928 دختر متوفی5- زهرا هاشملو به شماره 
شناســنامه 6164 دختر متوفی6- عشرت هاشملو به شماره شناسنامه 8570 
دختر متوفی7- کلثوم هاشمی به شماره شناسنامه 5624 همسر دائمی متوفی 
که غیر از نامبــردگان وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف کبودراهنگ
موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/10          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/25

برابر رأی شــماره 139960326034000507 مورخه 1399/05/13 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک همدان - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید میثم کشوردوستی 
همدانی فرزند ســید حسن به شماره شناســنامه 12504 صادره از همدان در یک باب  به 
مساحت 81/63 مترمربع تحت پالک 1/12331 واقع در حومه دو همدان خریداری از مالک 
رسمی آقای پوریا سماواتی و خانم لیال رضایی محرز گردیده است. حقوق ارتفاقی ندارد. لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات: نام خانوادگی متقاضی »کشوردوستی همدانی« صحیح می باشد.

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

م.الف 836

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/10          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/25

برابر رأی شــماره 99/530 مورخه 99/05/27 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر شمســی فرزند 
حبیب اله به شــماره شناســنامه 148 صادره از اسدآباد در 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 280/06 مترمربع در قسمتی از پالک 1855 
اصلی واقع در اسدآباد، خیابان کاشانی، کوچه شهید جمور خریداری با واسطه از مالک 
رســمی وراث لطفعلی قهرمانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 173
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/10          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/25

برابــر رأی شــماره 139960326007000368 مورخــه 1399/03/22 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد مهری فرزند عبدالمحمد به شــماره شناســنامه 20915 صادره از بهار در 
اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 270/62 مترمربع پالک 11053 
فرعی قسمتی از پالک 458 فرعی از 139 اصلی واقع در بهار، بخش چهار همدان 
خریــداری با قولنامه عادی از خانم کبری قاســمی ضابط محرز گردیده اســت. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 293

بدینوســیله به اطالع کلیه اشــخاص حقیقی وحقوقی وپیمانکاران واجد شرایط  می رساند شــهرداری مهاجران قصد دارد 
عملیات خرید، پخت، حمل، قیر وقیرپاشــی، اجرا با دستگاه فینیشر و پخش دستی آســفالت از محل منابع داخلی واستانی 

شهرداری مهاجران را به اشخاص حقیقی وحقوقی وپیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 شرایط مناقصه: 

 1- بــرآورد اولیه10میلیارد ریال )یک میلیــارد تومان( و ازمحل منابــع داخلی )قیر یارانه ای و ســایر منابع داخلی( و  منابع اســتانی 
شهرداری )اوراق تسویه خزانه یا ســایر منابع استانی شهرداری مهاجران(خواهد بود.

 2- مدت قرارداد 6ماه می  باشد. 
 3- متقاضیان می بایســت برای شــرکت در مناقصه مبلــغ 500/000/000 ریــال معادل پنجاه میلیون تومان بابت ســپرده شــرکت 
در مناقصه  به حســاب شــماره 599819709 نزد بانک کشــاورزی شــعبه مهاجران یا ضمانتنامه بانکی معتبر جهت ســپرده شرکت در 
مناقصه به صــورت حضــوری و در پاکت )الف( قــرارداده و به شــهرداری قبل از ســاعت 14:00 مــورخ 99/07/10  ارایه و رســید 

دریافت نمایند.
 4- متقاضیان از تاریخ درج آگهی 99/06/25 حداکثر تا  تاریخ 99/06/31 فرصت دارند جهت دریافت اســناد مناقصه  به ســامانه 
ستاد به نشــانی اینترنتی www.setadiran.ir  به شــماره 2099090419000005 مراجعه نمایند. کلیه شــرایط و مفاد مناقصه در 

برگه های پیشنهاد قیمت و شرایط خصوصی پیوست درج گردیده است.
 5- مهلت ارسال پاکت پیشنهادی تا مورخ 99/07/10 ساعت 14:00  می باشد. 

 6- تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت عمده شهرداری جهت گشــایش پاکت ها روز شنبه مورخ 99/07/12 ساعت 10صبح می باشد.
 7- به پیشنهاد فاقد سپرده، گواهی تایید صالحیت فاقد مدرک ثبت شــرکت مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 8- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشــود ســپرده ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفرات دوم وســوم نیز به همین 
روال رفتار خواهد شد. 

 9- ســپرده افرادی که در مناقصه برنده نشــده انــد به غیر از نفرات اول تاســوم بعــد از ده روز از تاریخ صورتجلســه  کمیســیون 
معامالت مسترد خواهد شد.

 10- کلیه هزینه های چاپ تکثیر ودرج آگهــی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
 11- شهرداری مهاجران در رد یا قبول یک یاتمام پیشنهادات مختار است. 

 12- کلیه اطالعات و برگه ارائه پیشنهاد در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
 13- کلیــه متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به  واحــد اداری مالی شــهرداری مهاجران واقع در خیابان شــهرداری، 

شهرداری مهاجران و یا با شماره 08134568022 تماس حاصل نمایند.  
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ورزش6

همدان، استان فعال در »آوای ورزش در همسایگی«
هگمتانــــه، گروه ورزش: رئیس هیأت ورزش های همگانی اســــتان همدان گفت: فدراســــیون 
ورزش هــــای همگانــــی از اســــتان همدان بــــه عنوان اســــتان فعــــال در طــــرح »آوای ورزش در 

کرد. تجلیل  همسایگی« 
هادی ســــبزواری با اشــــاره به طــــرح »آوای ورزش در همســــایگی« اظهار کرد: خوشــــبختانه طرح 
آوای ورزش در همســــایگی از پیش بینــــی  موفق تــــر عمل کرد که ایــــن موفقیت مرهون تالش 
همــــه اعضای هیأت ورزش های همگانی اســــتان از جمله رؤســــای کمیته ها، مربیان و دســــت 

اندرکارانی اســــت که برای اجرای این طرح تالش کردند.
وی ادامــــه داد: این طرح بــــا رویکــــرد بازاریابی اجتماعــــی برگزار شــــد و فرایند اجرایی طــــرح در همه 
اســــتان های مشــــارکت کننده طی دو مرحله مــــورد ارزیابی قــــرار گرفت که خوشــــبختانه 80 درصد 

رضایتمندی مردمی از طرح مشاهده شده است.
رئیــــس هیأت ورزش های همگانی اســــتان همدان افزود: نشســــت برخط تجلیل از اســــتان های 
مشارکت کننده در طرح »آوای ورزش در همســــایگی« با حضور افشین مالیی رئیس فدراسیون و 

روسای هیأت های استانی برگزار شد.
وی اضافــــه کرد: در این نشســــت، اســــتان همدان به عنوان اســــتان فعــــال در اجرای موفق 
ایــــن طــــرح تجلیل و مراتب قدردانی آن توســــط موالیی رئیس فدراســــیون به هیأت اســــتان 

شد. ابالغ 
ســــبزواری با اشــــاره به ضرورت تداوم طرح خاطرنشــــان کــــرد: مرحله پاییزه طرح به مــــدت دو ماه در 

سراسر کشور و با محوریت تمامی هیأت  ها برگزار می شود.

رئیس هیأت فوتبال استان همدان:

تمامی مسابقات رده های پایه 
رایگان برگزار خواهد شد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت فوتبال اســــتان 
همدان گفت: در اختیار قرار دادن زمین توســــط هیأت 
فوتبال به باشــــگاه ها برای برگزاری تمرینات، وابسته به 
واگذاری این مکان توسط اداره ورزش و جوانان به این 

است. مجموعه 
عبــــاس صوفی اظهار کرد: طی هشــــت ماه گذشــــته به 
دلیل شــــیوع ویروس کرونــــا بســــیاری از فعالیت ها در 
گرفــــت و همین  حوزه هــــای مختلف تحت شــــعاع قرار 
مسئله باعث شــــد فعالیت های ورزشی نیز در بسیاری 

شود. تعلیق  فضاها 
وی افزود: رشــــته ورزشــــی فوتبال نیز هماننــــد خیلی از 
رشــــته ها در چنــــد ماه اخیــــر تعطیل بود و جــــز مواردی 
محــــدود آن هم بــــا رعایت اصــــول بهداشــــتی تیم های 
کشــــور  ، دســــته اول، دوم و ســــوم فوتبال  لیــــگ برتــــر

داشتند. فعالیت 
رئیــــس هیأت فوتبال اســــتان همدان با اشــــاره به آغاز 
فعالیت های فوتبالی اســــتان همدان گفت: در راستای 
آغــــاز مجــــدد تمرینــــات و مســــابقات فوتبــــال اســــتان 
هیأت های  رؤســــای  بــــا  متعــــددی  جلســــات  همــــدان 
فوتبــــال شهرســــتان ها، مدیــــران باشــــگاه ها و مربیان 

برگزار و در نهایت با پیگیری های انجام شــــده از ســــتاد 
مقابلــــه بــــا کرونا در اســــتان همدان مجــــوز فعالیت در 

کردیم. اخذ  را  روباز  اماکن 
صوفــــی عنوان کــــرد: در اختیار قرار دادن زمین توســــط 
هیأت فوتبال به باشــــگاه ها به منظور برگزاری تمرینات، 
وابســــته به واگذاری این امکان توسط اداره کل ورزش 
و جوانان بــــه این مجموعه اســــت که بــــه محض وقوع 
کوتاه ترین زمان  با برنامه ریزی های مناسب در   ، کار این 

ببرند. بهره  آن  از  می توانند  تیم ها 
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی انجام شــــده ســــعی شد 
در کنار اخذ مجوز برای رشــــته فوتبال، رشته فوتسال را 
نیز بــــه چرخه فعالیت بازگردانیم، بیان کرد: مســــابقات 
فوتبال اســــتان همدان به دلیل وجود محدودیت های 
بهداشتی و زیرســــاختی به صورت مجتمع و تک حذفی 

شد. خواهد  برگزار 
رئیــــس هیــــأت فوتبال اســــتان همــــدان عنــــوان کرد: 
همچنیــــن بــــه منظــــور تحقــــق وعده هــــا در برنامه های 
ارائه شده تمامی مســــابقات در رده های پایه به صورت 

شد. خواهد  برگزار  رایگان 
صوفی با اشــــاره به استفاده از ظرفیت مربیان و بازیکنان 

بومی برای تیم های اســــتان همدان گفت: داشــــتن تیم 
در لیگ های کشــــوری حائز اهمیت است و در کنار این 
موضوع سعی شــــده به بهترین شکل از مربیان جوان و 

با دانش و همچنین بازیکنان مستعد بهره ببریم.
وی افزود: با اســــتفاده از تمامی ظرفیت های موجود در 
از  اســــتان همدان در حوزه های اعتباری و پشــــتوانه ای 
حمایت  دو  لیــــگ  مســــابقات  در  حاضر  تیم های  منافع 

خواهیــــم کــــرد و تیم پــــاس نیــــز در همین راســــتا مورد 
است. استان  مسؤوالن  مجموعه  حمایت 

رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان با اشــــاره به نامزد 
شــــدن همدان به عنوان شــــهر فعــــال در حوزه ورزش 
فعالیت های  کنــــار  در  همــــدان  شــــهرداری  کــــرد:  بیان 
فرهنگــــی و عمرانــــی اقدامــــات ویــــژه ای در زمینه حوزه 
ورزش شهروندی، محالت و تأمین زیرساخت های الزم 

در این حوزه انجام داده و همین مســــئله باعث شــــده 
در کنار شــــهرداری یزد به این مهم نائل شود.

21 زمین ورزشــــی در نقــــاط مختلف  صوفی عنوان کــــرد: 
همدان ســــاخته شــــده و وجــــود زمین های مناســــب و 
اســــتاندارد باعث خواهد شــــد مردم در رده های مختلف 
ســــنی اوقات فراغت خود را در این فضاها سپری کنند و 

ناهنجاری های اجتماعی و ارتکاب بزه کاهش پیدا کند.

برگزاری قرعه کشی پلی آف لیگ ۲

»پاس« 
میزبان دور برگشت شد

هگمتانــــه، گروه ورزش: قرعه کشــــی پلی آف لیگ دســــته دوم 
فوتبال کشور انجام شــــد. براین اســــاس بازی رفت در انزلی به 
میزبانی شهرداری آســــتارا و بازی برگشت در همدان به میزبانی 
پاس برگزار می شود. مراسم قرعه کشی پلی آف لیگ دسته دوم 
باشــــگاه های کشور روز گذشــــته با حضور نمایندگان تیم های 
حاضر در ایــــن مرحله، حســــین عبداللهی از کمیتــــه انضباطی 
فدراســــیون فوتبال، علیرضا ســــهرابی رئیس دپارتمان داوری، 
ســــهیل مهدی سرپرســــت مســــابقات، مهرداد شــــفیعی راد 
مســــؤول لیگ دو و امیرحسین روشــــنک از کمیته مسابقات 
در ســــالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد. بر این اساس 

مسابقات پلی آف لیگ دسته دو به شرح زیر برگزار می شود:
یکشنبه 30 شهریور 99 �

شهرداری آستارا - پاس همدان،
 ورزشگاه تختی انزلی

یکشنبه 6 مهر ماه 99 �
پاس همدان - شهرداری آستارا، 

ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان.

به مناسبت یادبود زنده یاد »
میثم گلباغی« انجام می شود؛

برگزاری مسابقه 
دوچرخه سواری کورسی 

در همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیــــس هیــــأت دوچرخه 
سواری اســــتان همدان از برگزاری مسابقه دوچرخه 
سواری کورسی به مناســــبت یادبود زنده یاد »میثم 

گلباغی« قهرمان دوچرخه سواری همدان خبر داد.
رامین تاج بخشــــیان با اعــــالم این خبر افــــزود: این 
مسابقه در روز جمعه 28 شهریورماه ساعت 9 صبح 
در کوی شــــهید بهشتی و بلوار شمس که محدوده 

منزل پدری ایشان است، برگزار می شود.
وی تصریح کرد: این مســــابقه به صورت دور حذفی 
است، محدودیتی در رده ســــنی ندارد و حضور برای 
همه دوچرخه سواران آقا در صورتی که بیمه ورزشی 

و تجهیزات ایمنی داشته باشند، آزاد است.
رئیس هیأت دوچرخه ســــواری استان همدان ادامه 
 روز 

ً
داد: عالقمندان به شرکت در این مسابقه ترجیحا

چهارشنبه 26 شــــهریورماه به هیأت دوچرخه سواری 
استان مراجعه کنند تا مدارک آنها چک شود.

وی با بیان اینکه یک مسابقه دوچرخه سواری تریال 
نیز در بوســــتان ارم به مناسبت هفته دفاع مقدس 
برای دوچرخه ســــوار اســــتان برگزار می شــــود، اظهار 
کرد: تریال یک رشــــته تخصصی اســــت و خانم ها در 
استان همدان در این رشته فعال نیستند بنابراین 

مسابقه تریال پیش رو مختص آقایان است.
تاج بخشــــیان افزود: قرار اســــت یک مســــابقه در 3 
مهرماه برای خانم ها نیز برگزار شود، این مسابقه در 
بخش کوهستان اســــت و در پیست موتورسواری 
جــــاده مریانج برگزار می شــــود که شــــرکت برای تمام 

خانم های عالقمند آزاد است.
رئیــــس هیــــأت دوچرخه ســــواری اســــتان همدان 
خاطرنشــــان کرد: عالقمندان برای شــــرکت در این 
، خیابان ورزش،  مســــابقات باید به چهارراه پاســــتور
استادیوم ورزشی شهدای قدس، سالن ورزشی ابن 
سینا، دفتر هیأت دوچرخه ســــواری استان همدان 

مراجعه کنند.
به نقل از ایســــنا، »میثم گلباغــــی« از قهرمانان دهه 
80 دوچرخه ســــواری همدان در ســــطح کشــــور بود 
که عناوین زیادی در رده باشــــگاهی به دست آورده 
بود و متأســــفانه در یک ســــانحه تصــــادف جان به 

جان آفرین تسلیم کرد.

خبـــــــــــر

درخواست تجدیدنظر در فعالیت رشته ها و اماکن ورزشی
هگمتانــــه، گروه ورزش: وزارت ورزش و جوانان در نامه ای به وزارت 
بهداشــــت خواســــتار تجدید نظــــر در فعالیــــت رشــــته ها و اماکن 

ورزشی شد.
فرهاد مرادی، دبیر ســــتاد مقابله با گســــترش کرونا در ورزش در سی و 
یکمین جلسه ستاد مقابله با کرونا در ورزش که )دوشنبه( به میزبانی 
کمیته ملی المپیک برگزار شد و در آن نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، 
کمیته ملی المپیک، وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی و نیز 
شماری از روسای فدراسیون های ورزشی و اعضای ستاد مقابله با کرونا 
در ورزش حضور داشتند، اظهار کرد: در نامه ای از سوی علی نژاد، معاون 
توســــعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به رئیســــی، 
معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخواست 

تجدید نظر در فعالیت رشته ها و اماکن ورزشی شد.
وی ادامه ادامه داد: این درخواســــت هفته گذشــــته از سوی وزارت 
ورزش به وزارت بهداشــــت ارائه و اعالم شــــده اســــت کــــه اماکن و 
فعالیت های ورزشی در زمره پرخطر ها در شــــیوع ویروس کرونا قرار 

نمی گیرد و بهتر است در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.
دبیر ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش خاطر نشان کرد: هنوز 
پاســــخی در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و درمان داده نشده 
اســــت و منتظر هستیم تا نظرشــــان را در این رابطه به وزارت ورزش 

اعالم کنند.

آخرین وضعیت شروع فعالیت 10 رشته ورزشی  �
آخرین وضعیت فعالیت مجدد برخی از رشــــته های ورزشی در ستاد 

مقابله با گسترش کرونا در ورزش اعالم شد.
در ســــی و یکمین جلسه ستاد مقابله با گســــترش کرونا در ورزش 
کادمی ملی المپیک با حضور نمایندگان وزارت بهداشــــت،  کــــه در آ
کمیتــــه ملــــی المپیــــک، وزارت ورزش و جوانــــان و روســــای برخــــی 
فدراسیون های ورزشی برگزار شــــد، آخرین وضعیت فعالیت برخی 
رشته های ورزشــــی بررسی و اعالم شد که در مورد رشته های والیبال 
سالنی، ساحلی و هندبال ابالغیه مربوطه صادر می شود تا بر اساس 
اصــــول بهداشــــتی مقابله با شــــیوع کرونــــا فعالیت های خــــود را در 

راستای برگزاری اردوها و تمرینات ورزشی از سر گیرند.
در این جلسه همچنین اعالم شد ابالغیه مربوط به شروع فعالیت در 
رشته ورزشی کشتی با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
امروز صادر می شــــود و در مورد رشته تکواندو، کاراته، جودو، بوکس و 
برخی دیگر از رشته های برخوردی نیز اصول بهداشتی مربوطه تعریف 

شده اما باید بررسی های بیشتر در مورد آن صورت گیرد.
این در حالی اســــت که شــــروع فعالیت های ورزشــــی در رشته های 
دوومیدانــــی، دوچرخه ســــواری و وزنه بــــرداری طی روزهــــای آتی ابالغ 

خواهد شد.

چرا ورزشکاران بی خواب می شوند؟
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: عوامل مختلفــــی در بی خوابــــی ورزشــــکاران تأثیر دارند 
کــــه از جملــــه مهم ترین آن هــــا می توان بــــه کاهش ترشــــح هورمــــون مالتونین در 
مسافرت های طوالنی، اســــترس، نوع تغذیه و جابجایی ورزشــــکار از یک محیط به 

محیط دیگر اشاره کرد.
علل بی خوابی در ورزشــــکاران به خصوص در مسافرت های ورزشی بر هم خوردن 
ســــاعت بیولوژیک بــــدن طی ســــفرهای طوالنی مدت اســــت، یکــــی از مهمترین 
هورمون هایی که چرخه خواب را تنظیم می کند و مســــؤولیت ســــاعت بیولوژیکی 
و زیســــتی بدن را برعهده دارد هورمون مالتونین اســــت و ترشح این هورمون طی 

مسافرت های طوالنی کاهش یافته و موجب اختالل ساعت خواب می شود.
عالوه بر هورمون مالتونین عوامل دیگری هم در بی خوابی ورزشکار دخیل هستند 
که از جمله آن ها می توان به استرس، نوع تغذیه و جابجایی ورزشکار از یک محیط به 
، اشاره کرد. بر اساس این مطلب که از سوی محبوبه عسگری، کارشناش  محیط دیگر
ارشد تغذیه ورزشی تهیه شــــده و از سوی فدراسیون پزشکی ورزشــــی در اختیار قرار 
 ، گرفته است باید خاطرنشــــان کرد که قبل از برگزاری هر مسابقه نوع تغذیه ورزشکار
میــــان وعده ها، میزان مایعات و همچنین اســــتفاده از مواد غذایی حاوی مالتونین 
، مغزها و لبنیات( نقش مهمی در خواب  ، گیالس، غالت مثل جو دوسر ، موز )انگور
ورزشکار دارد و نوشیدنی های حاوی کافئین مثل قهوه، کوال و نوشیدنی های انرژی 
زا را نباید مصرف کرد. به نقل از ایســــنا، متأسفانه بعضا مربیان به نوع تغذیه ورزشکار 
اهمیت نداده و فقط تأکید و توجه به تمرینات فیزیکی ورزشــــکار دارند، درصورتی که 

تغذیه روی عملکرد ورزشکار تأثیر بسزایی دارد.
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7 همه دانا

شهید فریدونی الگوی اخالق اسالمی
لباس سپاه کفن من خواهد بود

به خاطر آیه حک شده روی لباس سپاه 
باید وضو بگیری

هگمتانــــه، گــــروه همه دانــــا: »مهــــدی فریدونی از 
پاک  انســــان های  و  فرماندهان  و  رزمندگان  جمله 
بســــیار  معنوی  رشــــد  اســــتعداد  که  بود  باخته ای 
کودکی ویژگی های زیســــت  از  باالیی داشــــت زیرا 
دینی را به صورت برجســــته دارا بود. هدف در نظر 
و عمل شهید مهدی فریدونی، تکامل و سعادت 
انسان در هر ســــه بعد فردی، سازمانی و اجتماعی 
بود. انگیزه، باورهــــای اعتقادی، ارزش های الهی و 
روحیه جهادی متأثر از آنهــــا مهم ترین متغیر مؤثر 
بر تمام اجزای کارکرد و عملکرد او بود. شــــخصیت 
مبنــــای  بــــر  جهــــادی  فرهنــــگ  فضــــای  در  وی 
ارزش های الهی و اســــالمی شــــکل یافته و اساس 
کارهایش خدمت بی منت در راســــتای خشنودی 
همرزم  و  دوست  مرادی،  بود«.)حســــن  حق تعالی 

) شهید
اوایــــل جنگ بــــود. عــــده ای از بســــیجی ها جذب 
ســــپاه پاســــداران انقالب اســــالمی شــــده بودند. 
لباس رســــمی پاسداران توزیع شــــده بود. شهید 
آنان دیدم بــــا قامتی بلند  مهدی فریدونــــی را بین 
و کشــــیده، لباس سبز با چفیه ای که دور گردنش 
انداخته بــــود او را جذاب تر کرده بود، وقتی متوجه 
شد به او خیره شده ام تبسمی کرد و گفت: »سّید 
این لباس کفن من خواهد بود« هنگام بیان این 

داشت. خاصی  قداست  مطلب 
نــــکات مذهبی حســــاس بود  بــــرادرم به رعایــــت 
و در مســــائل دینــــی بســــیار دقیق و نکته ســــنج 
بــــود. روزی مهدی می خواســــت لبــــاس فرمش را 
بشــــوید. دوســــت داشــــتم من این کار را برایش 
انجام دهم لباس را از او گرفتم و مشــــغول خیس 
گفت:  عمیقی  نگاه  با  مهدی  شــــدم؛  لباس  کردن 
کردم و  وضو بگیــــر بعد مشــــغول شــــو. تعجــــب 
آیه ای که روی  پرســــیدم چرا؟ پاســــخ داد: به خاطر 
آرم لبــــاس چاپ شــــده باید وضو بگیــــری. با خود 
گفتم مهدی چقدر به نــــکات ظریف دقت می کند 
آن رد می شــــویم.  آســــان و بی توجه از کنــــار  و مــــا 
کوچک تر  افراد  چون بزرگ تر بود ســــعی می کرد به 
از خــــود کمک کند. در همــــه امور مــــا را راهنمایی 
 در امــــر تحصیل و امور دینی، مثاًل 

ً
می کرد خصوصا

در بعضــــی دروس مثل ریاضی، بــــا صبر و حوصله 
اشــــکاالت ما را برطــــرف می کرد و نــــکات مبهم را 
برای ما توضیــــح می داد؛ اما در بعضی دروس فقط 
به راهنمایی بســــنده می کرد. مثاًل در مورد انشــــاء 
معتقد بود انشــــاء درسی اســــت که باید خودمان 
تا مهارت نوشــــتاریمان تقویت و  را بنویســــیم  آن 

شود. فعال  ذهنمان 
از مهــــدی خواســــت در  از خواهرانــــم  روزی یکــــی 
بنویســــد  برایش  انشــــایی  جبهــــه  و  جنــــگ  مورد 
امــــا مهــــدی توضیحاتــــی داد و پیشــــنهاد کرد که 
خــــودش بنویســــد خواهــــرم قانــــع نشــــد و اصرار 
کــــرد پس مهدی دفتــــرش را گرفــــت و صفحه را با 
جملــــه معروف »جنــــگ، جنگ تا پیــــروزی« پر کرد 
برایــــت نوشــــتم. وقتی  یــــک صفحه  گفــــت: بگیر 
خواهــــرم دفترش را دید خندید و خودش شــــروع 

شهید( کرد.)خواهر  نوشتن  به 
 ، رفتــــار در  اســــالمی  اخــــالق  و  شــــئونات  رعایــــت 
حساســــیت بــــه مســــائل و حفظ شــــعائر و ظواهر 
اســــالمی در محیط کار از ویژگی های دیگر شــــهید 
مهــــدی فریدونــــی بــــود. در مــــراودات اجتماعی و 
روابط بــــا دیگران با کمال ادب برخــــورد می کرد در 
نگه داشــــتن حرمــــت، تواضع و فروتنــــی و رعایت 
جوانــــب احتــــرام هر فــــردی بســــیار کوشــــا بود و 
رفتار شایســــته ای داشت. این شــــهید عزیز از نظر 

 یک الگو است.
ً
رعایت اخالق اســــالمی حقیقتا

ای کاش کــــه در طریــــق همــــت باشــــیم/ رهپوی 
باشیم طریقت  امامان 

که  کاش  کرده وضو/ ای  مانند شــــهیدان به خون 
باشیم والیت  عاشق 

خبــــــر

هگمتانــــه، گروه همه دانا: بــــوی دود و باروت همه جا را 
گرفته بود. شــــهید مهدی فریدونــــی در خاک جزیره  فرا 
مجنــــون آرام گرفته بود. حاج محســــن امیدی به بچه ها 
یادآوری کرد که امام فرموده اند: جزیره باید حفظ شــــود. 
حاال جزیره مجنون به خاکریز والیت تبدیل شــــده بود و 

می کردند. مقاومت  دندان  و  چنگ  با  بچه ها 
از شــــهدای شهرســــتان بهار  شــــهید مهــــدی فریدونی 
99 در این  اســــت که به عنوان شــــهید شاخص ســــال 
شهرســــتان انتخاب شده است. این شــــهید بزرگوار در 
1342 در شــــهر بهار متولد شد و در سن  مهر ماه سال 
22 ســــالگی در شــــهریور ماه 1365 در جزیره مجنون به 

رسید. شهادت 
1359 با حمله نیروهای سفاک بعث  31 شهریور ماه  در 
عراق به کشــــورمان، مردم ایــــران وارد مرحله جدیدی از 
زندگی شــــدند. جنگ تحمیلی در ایران آغاز شد. در این 
میان مهــــدی فریدونی هــــم مانند بقیه جوانان کشــــور 

شد. جهاد  مهیای 
تمام نیــــت و هدفش از شــــرکت در جهاد بــــرای رضای 

خدا و مبارزه نفس بود.
کتاب خاکریز مجنون نوشــــته ســــید حســــین حسینی 
و ســــیما یونسی به ســــیره شــــهیدان مهدی فریدونی و 
از  حاج محمد رحیمــــی اختصــــاص دارد. در بخش هایی 

می خوانیم: کتاب  این 

شهادت طلبی در تمام وجودش موج میزد �
ســــردار رضا طالیــــی نیــــک در مقدمه این کتــــاب آورده 
اثربخــــش  و  بــــارز  اســــوه های  از  مهــــدی  حــــاج  اســــت: 
در  صمیمیت  و  صفــــا  و  مجاهــــدت  فــــداکاری،  اخالص، 
بیــــن دوســــتان و همرزمان و شــــجاعت و اســــتقامت 
کــــه شــــهادت طلبــــی در تمام  برابــــر دشــــمنان بود  در 
وجــــودش و اعمال عبــــادی اخالقی و جهــــادی او موج 
می زد و شــــهادتش برای دیگران و تحکیم جبهه جهاد 

شد. آفرین  تحول  شهادت  و 
ســــردار رضــــا طالیی نیــــک در جــــای دیگــــری می گوید: 
اشتیاق وصف ناپذیر شــــهیدان مهدی فریدونی و حاج 
محمد رحیمی برای پیوســــتن به سپاه پاسداران انقالب 
آنها برای شــــرکت در  اســــالمی و حضور و اصرار مــــداوم 
عملیات های دفاع مقدس و رزم شــــجاعانه در جبهه ها 
در لشــــکر انصارالحســــین)ع( زبانزد خاص و عام گشته 
بــــود کــــه از همان قــــدرت معنــــوی و روحیــــه جهادی و 
آنها در غرب به معبودشــــان  تکلیــــف گرایی عاشــــقانه 

می شد. حاصل 

به خاطر تهذیب و تزکیه روحش او را "مهدی ربانی"  �

صدا می کردند
در  شــــهید  ایــــن  همــــرزم  افشــــاری  خلیــــل  آقــــا  حــــاج 
قســــمت هایی از خاطراتش می گوید: در بین شــــهدای 
ما شــــهید فریدونی در تهذیب و تزکیــــه روح ممتاز بود 
ایشان دارای شــــخصیتی آرام و محجوب بود که از انس 

می گرفت. نشأت  قرآن  با 
افشــــاری ادامه می دهــــد: ماه های محــــرم و صفر زیارت 
عاشــــورا را ترک نمی کــــرد و فردی مؤمــــن ایثارگر و متقی 
بــــود و در میــــان افــــراد یگان بــــه ربانی معروف شــــد ما 
دوران کودکــــی و نوجوانــــی را بــــا هم گذرانــــده بودیم و 
را به اســــم مهدی فریدونی می شــــناختیم ولی  ایشــــان 
بــــه دلیل صفات بارز ایشــــان بــــا عنوان مهــــدی "ربانی" 
مانوس شــــدیم کلمــــه ربانی به ســــرعت در بین بچه ها 

رواج یافت و همه ایشــــان را به این نام صدا می کردند.

حساسیت ویژه شهید فریدونی به بیت المال �
هــــادی مهدوی همرزم شــــهید فریدونــــی در خاطراتی از 
از  بودم  تــــدارکات  مســــؤول  می گوید:  فریدونی  شــــهید 
پــــادگان ابوذر به طــــرف یگان ضربتی حــــر حرکت کردم. 
در مســــیر مهدی را دیدم. از دیدن همدیگر خوشــــحال 
شــــدیم. مهدی نســــبت به بیت المال بسیار حساس 
که  بود. پیشــــنهاد دادم جهت رفع خستگی خودم هم 

کنند قبول نکرد.  از مســــیر رانندگی  شــــده و قســــمتی 
دارید  وظیفه  هســــتید  ماشــــین  مســــؤول  شــــما  گفت 
اموال بیت المــــال را به خوبی حفظ کنیــــد. اگر در حین 
رانندگی من برای این وسیله در شرایط حساس اتفاقی 

بود. خواهد  جوابگو  کسی  چه  بیفتد 
مهدوی در ادامــــه می گوید: به مقر که رســــیدیم دوش 
گرفتیم بلند شــــدم دوتــــا زیر پوش اهدایی از ماشــــین 
آوردم تــــا بپوشــــیم ولــــی مهــــدی قبــــول نکــــرد و گفت 
من پاســــدارم ســــهمیه من جداســــت لباس خودش را 
شســــته و خشک کرد و پوشــــید در پاسخ پافشاری من 
گفت شــــما بسیجی و مســــؤول تدارکات هستید اجازه 
اســــتفاده داری و بــــه خــــود اجازه اســــتفاده از وســــایل 

رزمنــــدگان را نداد با اینکه خود یک رزمنده بود.
شــــهید فریدونــــی در عملیات هــــای مختلفــــی در جنگ 
تحمیلی شــــرکت داشــــت عملیات هایی همچون بیت 
المقدس، والفجــــر 2، والفجر 5، والفجر 4، قراویز و غیره 
از جملــــه عملیات هایــــی اســــت که وی در آن شــــرکت 
داشــــت و در نهایــــت ایــــن شــــهید بزرگــــوار در جزیــــره 

65 به شهادت رسید. مجنون در سال 
8 ســــال پــــس از شــــهادت به  پیکــــر شــــهید فریدونی 

بازگشت. زادگاهش 
1374 به بهار منتقل شــــد  پیکر این شــــهید در ســــال 

و پس از تشــــییع بر دســــتان مردم شــــهیدپرور بهار در 
آرامگاه ابدی خــــود کنار مقبره آیت ا... بهاری آرام گرفت.

شــــهید مهــــدی فریدونی در قســــمتی از وصیــــت نامه 
اش ایــــن گونه نوشــــته اســــت: تنهــــا وصیتــــم به امت 
شــــهیدپرور این اســــت که همه، ایــــن بزرگترین نعمت 
خداوند بــــر ما که نعمــــت وجود امــــام خمینی و والیت 
اســــت را قدر بدانند و از این مســــئله غافل نباشــــید و 
امت خوبی برای امام عزیز باشــــید تــــا همچنان خداوند 
بــــر مــــا مخصــــوص بگردانــــد و  را  نعمــــت و رحمتــــش 

بدارد. پایدار  را  اسالمی  جمهوری 
گرامی باد روحش شاد و یادش 

آبان مــــاه 1342 زمانی که  هگمتانه، گــــروه همه دانــــا: در 
هنوز ماه و ســــتارگان نورافشــــانی می کردنــــد، چراغ خانه 
در محله قلعه روشــــن بود اهل خانــــواده منتظر فرزندی 
بودند. زمان به کندی سپری می شد، تا اینکه فرشتگان، 
نــــوزادی را به امانت نزد پدر و مادر به ودیعه گذاشــــتند و 
بازگشــــتند؛ صدای گریه کــــودک در تمام خانــــه پیچید و 
انتظار والدین به پایان رســــید. با ورودش شادی و سرور 
برای خانــــواده بــــه ارمغان آورد. بســــتگان و اقــــوام برای 

تبریک به خانه ما می آمدند.
کســــی که از مــــن و نــــوزادم مراقبت می کرد عمــــه ام بود. 
ایشان بانوی بســــیار مؤمن و باتقوایی بودند و به نکات 
تربیتــــی و دینی حساســــیت خاصی داشــــتند. از ابتدای 
شــــیردهی اجازه ندادند بدون وضو به نوزاد شــــیر بدهم. 
دائم متذکر می شــــدند که وضو بگیرم و دعاهای خاصی 
را نیــــز قبل از شــــیر دادن بخوانم. من نیز به دســــتورات 
)ع( نیز  ایشــــان عمل می کردم. عمه خانم به ائمــــه اطهار
عالقه زیادی داشــــت به همین دلیل نام "مهدی" را برای 
فرزندم انتخاب کرد. قنداق بچه را به آغوش پدر سپردند 
تا در گــــوش او اذان و اقامه بگوید. پدر نــــگاه عمیقی به 
چهره کودکش انداخت؛ انگار دنبال سرنوشت پسرش 
می گشــــت با وجود آن که چهره کودک پــــاک و زالل بود 
امــــا پدر موفق نشــــد آینده فرزندش را بخواند. آن شــــب 
هیچکس نمی دانست که دســــت تقدیر چه سرنوشتی 
را برای مهدی رقم خواهد زد؛ راه سعادت یا شقاوت را »و 

عندهو مفاتح الغیب...« )مادر شهید(
خانواده اش از نظر اعتقادی کاماًل مذهبی بودند و تقوای 

آنان، هنــــوز هم زبانزد خاص و عام اســــت. پدر مهدی به 
امانــــت داری در بین مــــردم محله معروف بــــود. او فردی 
زحمتکــــش و قانع بود و به کســــب روزی حــــالل اهتمام 
می ورزیــــد و به تربیت صحیح و اســــالمی فرزندان بســــیار 

حساس بود.
مهــــدی از کودکی به حضــــرت اباعبــــدا...)ع( و ایام محرم 
توجــــه و ارادت خاصی داشــــت و با آنها مأنــــوس بود. در 
هفت ســــالگی قدم به محیط مدرســــه گذاشــــت. عشق 
و عالقه به درس و اســــتعداد سرشــــار او باعث گردید تا 
دوره ابتدایــــی را با موفقیت به پایان برســــاند و وارد دوره 
راهنمایی شــــود. در طول مدت تحصیل اخــــالق و رفتار 
پسندیده اش باعث شده بود که معلمین او را از صمیم 

قلب دوست داشته و از او راضی باشند.
مهدی کودکــــی پر جنب و جوش و فعــــال بود. آن زمان 
بچه ها اســــباب بازی خاصی نداشــــتند او بیشــــتر اوقات 
قوطی هــــای خالی را جمــــع می کرد و با عالقه بــــا آنها خانه، 
مغازه و... می ســــاخت و مشــــغول بازی می شد. به دلیل 
  بــــا عموهایش به 

ً
اینکــــه همبازی زیــــادی نداشــــت اکثرا

صحــــرا می رفــــت. بعــــد از فراغت از مدرســــه یــــا روزهای 
تعطیــــل گاه گاهــــی به صــــورت روزمــــزد کار می کــــرد و از 
دســــتمزدش کتاب می خرید. به مطالعه عالقه داشــــت. 
کتاب های مذهبــــی زیاد مطالعه می کرد. بــــا حوزه علمیه 
قم نیــــز در ارتباط بود. مســــؤوالن حوزه علمیــــه تا مدتی 
از شــــهادت ایشــــان اطالع نداشــــتند و هم چنان برایش 
کتاب و جزوه ارســــال می کردند )تفســــیر المیــــزان و...(. 

دلیل این ادعا وجود کتابخانه شخصی ایشان است.

کتابخانه شــــهید فریدونی بالغ بر 800جلد کتاب دارد که 
در حال حاضر نیز این کتابخانه قابل استفاده است.

مهدی با شــــروع انقــــالب قــــدم در راه امــــام خمینی)ره( 
گذاشــــت و با اندیشــــه های معمار کبیر انقالب بیشــــتر 
انــــس و الفت گرفت و عاشــــق و شــــیفته او شــــد و تمام 
وقــــت خــــود را صــــرف اســــتقرار و اســــتحکام پایه هــــای 

جمهوری اسالمی کرد.
با شــــروع جنگ تحمیلی و آغاز تجــــاوز رژیم بعثی به ایران 
اســــالمی در 31 شــــهریور ســــال 1359 مردم ایــــران وارد 
مرحله جدیدی از زندگی شدند. جوانان غیور و خداجوی 
این کشــــور برای دفاع از انقالب اسالمی، بازار عشق بازی 
، جانبازی، شــــهادت  و فــــداکاری راه انداختند و برای ایثار
در راه خــــدا و دین مــــردم از یکدیگر ســــبقت می گرفتند. 
در ایــــن میان مهدی هــــم مهیای جهاد شــــد. تمام نیت 
و هدفش از شــــرکت در جهاد، برای رضــــای خدا و مبارزه 
با نفس بــــوده اســــت. همچنــــان کــــه در مصاحبه خود 
می گویــــد: ما برای مبــــارزه با نفس و رفــــع عیب خودمان 
مبارزه می کنیم »اگر شــــهید نشــــوم، قصد دارم در حوزه 

علوم دینی تحصیل کنم و طلبه شوم«.

رفتار شهید با تأسی از آیات و روایات �
به پدر و مادر خــــود نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو 
آنان کلمه ای ناخوشایند  در کنار تو به پیری رســــیدند به 
مگــــوی و با آنان پرخاشــــگری مکن و بــــا ادب و احترام با 

آنان سخن بگوی.)سوره مبارک اسراء، آیه 24(
مهدی با پــــدر و مــــادر محترمانه رفتار می کــــرد. با صدای 
بلند با آنان صحبــــت نمی کرد. قبل از اینکــــه نیاز خود را 
بگویند، سعی می کرد نیازشــــان را برطرف کند. به احترام 
آنها بارهــــا از جای خود برمی خاســــت. با احترام ســــالم و 
احوالپرسی می کرد. هیچ گاه پاهایش را مقابل پدر و مادر 
دراز نمی کــــرد. در حضور پدر و مــــادر آرام صحبت می کرد. 
بســــیار مهربان و بامحبت بود. از ما هم می خواستند که 
احترام پدر و مادر را در هر شــــرایطی حفظ کنیم و با اخالق 
خوب بــــا آنها رفتار کنیم. هر کاری که از دســــت ایشــــان 

برمی آمد برای کمک به پدر و مادر کوتاهی نمی کرد.

به خاطر ترک غیبت ترجیح داد ســــرمای زمستان را  �
تحمل کند

»مهدی به غیبت کردن خیلی حســــاس بود. زمســــتان 
بود، میهمــــان داشــــتیم. فامیل ها دور هم جمع شــــده 
بودند. بعد از شــــام صحبت ها شــــروع شد. از نظر ایشان 
صحبت هــــای آن شــــب حکــــم غیبــــت داشــــت. ابتــــدا 
تذکر دادند، جمــــع فامیل قانع نشــــدند و ادامه دادند و 
بهانــــه آوردند. برای توجیه می گفتنــــد: این حرف ها جنبه 
گاهــــی دادن دارد. ولی وجــــدان مهدی  اطالع رســــانی و آ
راضی نشــــد و اتاق را تــــرک کرد. ترجیح داد بیرون باشــــد 
و ســــرمای زمســــتان را تحمل کند، اما از گناه دور باشد. 
دیگران را هم به دوری از محافــــل گناه، غیبت و کارهای 

ناپسند سفارش می کرد.
مهدی بــــه صحبت کــــردن در مــــورد دنیا و حواشــــی آن 
عالقه ای نداشــــت. ســــریع موضوع را عوض می کرد و به 
بحث در مــــورد مســــأله اجتماعی یا دینــــی می پرداخت. 
او عالقه بســــیاری به رفع کدورت ها و آشــــتی دادن افراد 

داشت.
رفتــــار شــــهید برگرفته از آیــــات قرآنی بود. ســــعی می کرد 
در ســــبک زندگی اش نیــــز پیرو ائمه)ع( باشــــد. چنان که 
خداونــــد در خصوص اصالح ذات البّیــــن می فرماید: إّنَما 
ُکْم 

َّ
َعل

َ
ُقوا اهلَل ل مؤِمُنوَن إْخَوٌه َفاْصِلُحوا َبْیَن أَخَوْیُکْم َواّتَ

ْ
ال

ُتْرَحُموَن: مؤمــــان برادر یکدیگرند پــــس دو برادر خود را 
صلح و آشــــتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که 

مشمول رحمت او شوید.
مهدی همیشــــه سفارش می کرد با هم مهربان و نسبت 
بــــه هم دلســــوز باشــــید همدیگــــر را ناراحــــت نکنید که 
موجب کینه و کدورت شــــود. چون ایــــن چند روز زندگی 
ارزش قهر و دعــــوا را ندارد. اگر کســــی را ناراحت کردید از 
او حاللیت بطلبید تا خدا هم از شــــما خشــــنود شود. اگر 
می خواهید رفتار دیگران را اصــــالح کنید اول باید خود را 
اصالح کرده باشــــید تا ســــخنتان در دل مردم بنشیند و 

اثر کند.

حفــــظ »حجــــاب« بــــرای او خیلــــی مهــــم بــــود و در تمام 
نامه هایش به این امر مهم توصیه کرده اســــت. با اینکه 
به ســــن تکلیف نرســــیده بودم هرگاه می دید روسری ام 
را خوب می پوشــــم بــــا تعابیــــر زیبایی تشــــویقم می کرد 
که خیلی برایم جذاب بود. تشــــویق ایشــــان باعث شــــد 
کــــه بعدها بــــا مطالعه در ایــــن زمینه، فلســــفه حجاب را 

عمیق تر و بهتر درک کنم.)خواهر شهید(
مهدی اکثــــر مواقع، هنگام صحبت با خانم ها ســــرش را 
پایین می انداخت و حــــدود را رعایت می کرد او به رعایت 
عفاف و حجاب در مردان و زنان معتقد بود. خودش نیز 

الیش لباس می پوشید. ساده و بی آ

مهدی در مقابل خواسته های نفس خود مقاومت  �
می کرد

»فرزنــــدم، هنــــگام گرفتــــاری و مشــــکالت بســــیار صبور 
بــــود. هیــــچ چیزی را از کســــی انتظــــار نداشــــت و کاری یا 
وســــیله ای را تقاضا نمی کرد که در وسع ما نباشد. در برابر 
خواسته های نفسش بسیار مقاوم بود و از مناعت طبع 
باالیی برخــــوردار بود. بــــه خاطــــر دارم در دوران تحصیل 
خیلی دوســــت داشت مثل دوستانش دوچرخه داشته 

باشد اما هرگز به زبان نیاورد«.)مادر شهید(
وقتــــی هم که در خانه بود به ما قــــدم به قدم کنترل نفس 
را می آموخت. گرســــنه بــــودم و برای خوردن غــــذا بی تابی 
می کردم. غذا شــــیربرنج بود که خیلی دوســــت داشتم. تا 
غذا را آوردند ســــریع آماده خوردن شــــدم که مهدی ظرف 
غذا را عقب کشــــید با تعجب نگاهش کردم. گفت: صبر 
کن، ســــعی کن نفست را کنترل کنی و به آن مسلط باشی 
هرچی نفست خواست، زود اجرا نکن تا با صبر و حوصله 

آن را در اختیار بگیری و رامش کنی.)خواهر شهید(
مهدی عاشــــق امــــام بــــود و آرزوی دیــــدار او را داشــــت. 
از پاســــداران تقاضای مالقات  که تعــــدادی  اطالع دادند 
با امام خمینــــی را کرده اند و مالقات تأیید شــــده مهدی 
فریدونــــی هم جز آنان بود؛ اما پدرش برای آبیاری شــــبانه 
محصوالت به کمک او نیاز داشت. کمک به پدر را ترجیح 
داد و به مالقات امام نرفت. همیشــــه می گفت: »رضایت 
خداونــــد مهــــم اســــت«. تمام تالشــــش جلــــب رضایت 
خداوند بود. چه فرق می کند که سهم آدم از عشق چقدر 

است، مهم عاشق بودن است.

یادنامه هگمتانه ویژه شهید مهدی فریدونی؛ شهید شاخص شهرستان بهار

به خون غلطیده در »مجنون«
شهیدی که پیکر مطهرش پس از ۸سال به زادگاهش بازگشت

تولدی برای شهادت

اگر شهید نشوم طلبه می شوم



تبریک و تهنیت

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

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

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری همدان

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

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

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

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی  های برجسته شما گرامیان در صحنه های خدمت صادقانه به 

نظام و شهرمان است، تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

انتصاب شایسته شما عزیزان را تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی 
سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی شهرمان مسألت داریم. 

سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسالت داریم و برای شما 

عزیزان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی شهرمان تمنا داریم.
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حدیث

عکس روز
روز چهارم و پنجم کار  توسط گروه جهادی حوزه مقاومت شهید خادم پر در روستای مهدی آباد

ما در جهاد فرهنگی هم 
از دشمن قوی تر هستیم

هگمتانه، گروه فرهنگی: یــــک واقعّیتی وجود دارد؛ 
علیه کشــــور ما در زمینه  هجوم فرهنگــــی خیلی کار 
دارد می شــــود؛ مال امروز هم نیست، حاال امروز هم 
که فضای مجازی آمده است و حجْم چند برابر شده، 
لکن از ســــابق هــــم به وســــیله رادیوها، به وســــیله 
تلویزیون هــــا، بــــا وســــایل گوناگون علیه مســــائل 
فرهنگی در جمهوری اســــالمی تالش می شده و کار 

می شده.
علی رغم همه  اینها یک مجموعــــه  عظیم جوان -نه 
ّیــــت- پایبند به 

ّ
یک مجموعــــه کوچک، نه یــــک اقل

مبانــــی دینی، به مبانــــی اعتقــــادی و مبانی فرهنگی 
جمهوری اسالمی اند؛ این نشان دهنده آن است که 

ما در جهاد فرهنگی هم از دشمن قوی تر هستیم.
مســــائل گوناگونی ]هســــت[ کــــه بعضــــی از آنها را 
شــــماها اشــــاره کردید، بعضی را هم اشــــاره نکردید. 
تظاهرات دینی ای که این سال ها دارد انجام می گیرد 
-مسأله راه پیمایی اربعین، مسأله اعتکاف، مسأله 
عزاداری های حســــینی، بعــــد در این اواخر مســــأله 
تشــــییع عظیــــِم بی نظیر شــــهید عزیزمان، شــــهید 
سلیمانی، و از این قبیل چیزها- همه نشان دهنده  
این اســــت که جمهوری اســــالمی در نبــــرد و مبارزه 
فرهنگی هم با جبهه  اســــتکبار با همه تالشــــی که او 
دارد می کنــــد، عقب مانده نیســــت و کارهای بزرگی 
انجام شــــده و پیشــــرفت های بزرگی صورت گرفته؛ 
بنابرایــــن در مجاهــــدت فرهنگــــی هــــم همین  جور 

است.
در جهــــاد اجتماعی هــــم همین جور اســــت؛ ]مثل[ 
همین حجم خدماتی که در ایــــن قضایای اخیر یا در 
سیل سال گذشته، یا در زلزله ها یا در حضور همین 
گروه هــــای جهادی در روســــتاها مشــــاهده شــــد و 
حرکت عظیمی که در این زمینه به راه افتاد؛ که اینها 
همه نشان دهنده  این است که در جهاد اجتماعی 
هم کارکرد ما، کارکرد کشــــور و ظرفّیت کشور بسیار 
 از این بیشتر هم هست در مناطق 

ً
باال بوده و حتما

محروم و مانند اینها.

فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب 
در ارتباط تصويری با نمایندگان تشکل های دانشجويی 1399/02/28

مسیر

برو شکر نعمت کن
در قرآن مجید آمده اســــت: اگر شــــکر کنید نعمت خود را بر شــــما 

خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.
پیامبــــر معظم اســــالم)ص( فرموده اند: هرگاه خداونــــد برای قومی 

نیکی بخواهد عمرشان را دراز و زبانشان را به شکر باز می کند.
حکایــــت: کســــی در نزد بزرگی از فقر خود شــــکایت کــــرده و با افراط 
می نالیــــد، آن بزرگ گفت: مگر بدنی ســــالم نداری؟ پاســــخ داد: بلی، 
جسم سالمی دارم. گفت: آیا حاضر بودی چشمی یا دستی نداشته 
باشی ولی از جهت مالی مشکلی نداشته باشی؟ آن فرد جواب داد: 
خیر بدن سالم برایم بهتر اســــت تا اینکه کمبود نداشته باشم. باز 
سؤال کرد: آیا حال و احوال خوبی داری، مریض نیستی؟ پاسخ داد: 
خیر مریض هم نیســــتم. بزرگ گفت: پس هم جســــم ســــالم داری 
و هم مریض نیســــتی، در اين حال از دیگــــران که دارای نقص عضو 
هســــتند و یا بیمارند بهتری، برو شــــکر اینها را به جای آور تا شامل 

نعمت بیشتری شوی.
عطايی است هر موی او بر تنم
چگونه به هر موی شکری کنم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

بهروز شعیبی فیلم زندگی »امام موسی 
« را می سازد صدر

هگمتانه، گروه فرهنگی: بهروز شعیبی کارگردان سینمای کشورمان 
« را مستند سینمایی  اعالم کرده اســــت که زندگی »امام موســــی صدر

می کند.
بهروز شــــعیبی کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر سینما و تلویزیون 
« از ســــاخت مستند ســــینمایی در خصوص امام  در برنامه »کتاب باز

موسی صدر خبر داد.
وی با معرفی کتــــاب »هفت روایت خصوصی« به نویســــندگی حبیبه 
جعفریان که بــــه زندگی امام موســــی صدر می پردازد، گفــــت: به زودی 

قصد دارم مستند سینمایی در خصوص امام موسی صدر بسازم.
شــــعیبی در گفتگو با ســــروش صحت در برنامه کتاب باز عنوان کرد: 
امام موســــی صــــدر یک عالم بــــزرگ ایرانی اســــت که نقطــــه مهمی در 
تاریخ لبنان به وجود آورده و به عنوان شــــخص ایرانی بســــیار برایمان 
قابل افتخار اســــت. این کارگردان ســــینما در ادامه با اشاره به ساخت 
« عنوان کرد: کار تحقیقات خود  مستند سینمایی »امام موســــی صدر
را در خصوص این شــــخصیت مهم تاریخی آغاز کــــرده ام و امیدوارم به 
زودی بتوانم مســــتند ســــینمایی خود را با موضوع امام موســــی صدر 
شروع کنم. بهروز شعیبی فیلم سینمایی »روز بلوا« را در آستانه اکران 

در سینماها دارد.

سی نما

انتشار کتاب »قطره های التماس« با مقدمه ای از سیدعلی مؤمنی
هگمتانه، گروه فرهنگی: »قطره های التماس« مجموعه اشعاری از علی 

پارساخو با مقدمه ای از سیدعلی مؤمنی منتشر شد.
کتاب شعر »قطره های التماس« نوشته علی پارساخو توسط انتشارات 

نظری منتشر شده است.
ایــــن کتاب شــــعر که بــــا مقدمه  ســــیدعلی مؤمنی، مــــداح و ذاکر 
 30 اهل بیت علیهم الســــالم نگارش شــــده اســــت مشــــتمل بر 
یــــاران باوفایش و واقعه  ع(،  شــــعر در رثای اباعبداهلل الحســــین)

. ست بال کر
علی پارساخو، نویســــنده این کتاب پیش از این مجموعه شعر »بلبل 
ویرانه نشین« مشتمل بر 40 شــــعر که مابین سال های 1389 تا 1396 
سروده شده را به چاپ رسانده است. این مجموعه در انتشارات نظری 
در ســــال 1396 به چاپ رسیده است و اکثر اشــــعار آن در مدح و سوگ 

حضرت رقیه سالم  اهلل علیها است.
سیدعلی مؤمنی در مقدمه کتاب »قطره های التماس« نوشته است:

قال الصادق علیه السالم:
 من شعر فبکی و ابکی عشرًه 

ً
»من انشد فی الحسین علیه السالم بیتا

 
ً
فله الجنه فلم یزل حتی قال و من انشد فی الحسین علیه السالم شعرا

فبکی و اظنه قال او تباکی فله الجنه«
امــــام صــــادق علیه الســــالم فرمودنــــد: هرکــــه دربــــاره امام حســــین 
علیه الســــالم یک بیت شعر بخواند و بگرید و 10 نفر را بگریاند بهشت 
از آن او و آنان است و هر که درباره امام حسین علیه السالم یک بیت 
شــــعر بخواند و بگرید و 9 نفر را بگریاند بهشت از آن او و آنان است و 
پیوســــته فرمود تا اینکه فرمود هر که درباره امام حسین علیه السالم 
شــــعری بخواند و بگرید و به گمانم فرمود یا خویــــش را گریان نمایاند 

بهشت از آن اوست.
و در پایان اینکه این کتاب با تمام اشعارش بیش از یک جزوه ای ناقابل 

نیست و تنها هدف انتشار آن هم نوا بودن با قافیه حسینی است.
همانگونه کــــه حضــــرت سیدالشــــهدا)ع( فرمودند: »هــــل من ناصر 

، لبیک یا اباعبداهلل شود. ینصرنی«. به این امید که این اشــــعار
در زیر شعری از این کتاب سروده علی پارساخو را می خوانید:

مرگ تدریجی
نیمه شــــب بــــود کــــه از قافلــــه دور افتادم
افتــــادم کــــور  نقطــــه ی  در  حادثــــه  بــــِد  از 
مــــی آورد تــــرم  چشــــمان  دو  ابــــرِ  را  اشــــک 
اســــتخوان های تنم درد شــــدیدی می کرد
آب دهــــان می خوردم گاهی از تــــرس فقط 
فکــــرِ نومیــــدِی خــــود را بــــه زبــــان می بردم
آنچــــه کــــه بایــــد بودم گاهــــی آشــــفته تر از 
فرســــودم و  شــــدم  مغیالن  خــــار  طعمه ی 
کــــه ســــر می آمد انــــگار  مــــرِگ تدریجــــی ام 
غیــــر ممکن نــــه و ممکــــن به نظــــر می آمد
مــــی آزرد مــــرا  آنکــــه  رســــید  راه  از  آخــــر 
دســــت پر قدرت خــــود را چه َقدر بــــاال برد
چشم و ابرو و سر و صورت من گلگون شد
تــــا که یک آه کشــــیدم دهنم پر خون شــــد
پیش پاهای عدو شــــوک یقین می خوردم
گفته نــــا گفته نمانــــد به زمیــــن می خوردم
امــــا را  تنــــم  خــــاک  روی  بــــه  می کشــــیدم 
یــــا زهــــرا ُمــــردم مــــددی  کــــه  مــــی زدم داد 
بی اراده ست اگر دور خودش سر می گشت
جسدم کاش سرِ دوش خودم بر می گشت

آّسیِن ِنو ُبخور ِپِلو
؛ شهری  هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شهری با گذشته ای زیبا و دلنواز
پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. این روزها 
در پــــس گذر زمان و ایجــــاد زندگی مدرن، خیلی وقت هــــا یادمان می رود 
پدربزرگ ها و مادربزگ هایمان چگونه زندگی می کردند. خیلی از نوجوانان 
و جوانــــان امــــروز کلمات متــــداول در همدان قدیم حتی به گوششــــان 
نرســــیده اســــت. و باز هم این کلمــــات و واژه های قدیمی هســــتند که 
می توانند خاطرات گذشته را زنده کنند برایمان و به کمک جوان ترهایمان 

بیایند تا بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی کنایــــات و ضرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آّسین ِســــِر خوده: آستین ســــر خود اســــت. یعنی متکی به نفس و 

خودساخته است.
آّســــین ِسِر خود بار آِمده: آستین سر خود بار آمده است. یعنی خود 

ساخته و مستقل تربیت شده است.
آّســــیِن ِنو ُبخور ِپِلو: آســــتین نــــو بخور پلو. یعنی شــــخصیت آدمی 
به لباس نیســــت. اشــــاره به حکایتی قدیمی دارد کــــه در آن فردی با 
لباس مندرس به مجلســــی رفت و کســــی به او اعتنایــــی نکرد بعد 
که با لباســــی نو وارد همان مجلس شــــد، به گرمی از او پذیرایی شد، 
وقتی غذا را جلویش گذاشــــتند آســــتین لباس را در ظرف غذا کرد و 

پلو. بخور  نو  آستین  گفت: 
در ارائــــه اين مطالب از کتاب فرهنــــگ اصطالحات عامیانه همدانی تألیــــف محمد علی نوريون– 

انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

میز مطالعه

 همه دان
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