
انتخاب شایســته حضرتعالی را به سمت نایب رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه که نشان از  
توانایی و تجارب ارزشمند حضرتعالی است تبریک عرض نموده و برایتان توفیق خدمت بیش ازپیش 

از خداوند متعال مسالت می نماییم.

جناب آقای 
مهندس علی اصغر زبردست

شرکت سیاحتی علیصدر

85

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان:

آزادسازی 84 هزار متر 
از حریم رودخانه های همدان 
مهم ترین اقدام آب منطقه ای

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار همدان خبر داد:

افزایش تفاهم نامه های 
پژوهشی مدیریت شهری 

با دانشگاه ها
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گـــزيده اخبـــار

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 2

پیام تسلیت مولوی و رحیمی فر به مناسبت 
چهلمین روز شهادت حاج میرزا سلگی

عطر دلفریب اخالصت
آب را نیز عاشق تو کرد

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
اســامی شــهر همدان و رئیس کمیســیون فنی 
عمرانی به مناسبت چهلمین روز شهادت حاج میرزا 

سلگی پیام تسلیت صادر کردند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

همدان دارای مرکز جامع 
آموزش شهروندی می شود

رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همــدان گفت: مرکــز جامــع آموزش 
شهروندی با هدف یکپارچه سازی و افزایش کیفیت 

و کمیت آموزش ها در این سازمان ایجاد می شود.
روح هللا وجدی هویدا با اشاره به ایجاد و استقرار 

مرکز جامع آموزش شهروندی در سازمان ...

فعالیت های هنر نمایشی 
تاالر فجر احیا شود

شــاید اگر در اواخر دهــه هفتــاد و اوایل دهه 
هشــتاد گذرتان به محوطــه تاالر فجر شــهرداری 
همدان در ضلع جنوبی آرامگاه بوعلی می افتاد شاهد 
گعده هنرمنــدان عاقمند به هنرهای نمایشــی که 
مقابل این تاالر برپا بــود می بودید؛ تاالری که محل 
تمرین گروه های مختلفی بود که متأســفانه امروز 

جای خالی آنها به شدت احساس می شود.

تشکیل 63 پرونده قضایی 
برای شایعه سازان کرونایی

حراج های برخط کالهبرداری های اینترنتی را افزایش داد

اهدای پالسما توسط 4 بهبود 
یافته کرونا

پویش »نذر خون« چشم انتظار افزایش مشارکت

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شهر همدان:

تدوین دستورالعمل حل 
اختالف مساحت مغازه های 

دارای سابقه کسب وپیشه 

شیب صعودی سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در مدیریت شهری همدان

ایجاد 30 غرفه عرضه غذا 
در بلوار ارم

کدام اقالم خوراکی گران شد؟

مشاجره خونین زوج 
غیربومی در همدان 

قتل زن جوان را رقم زد

نمادهایی با پیوند قالی و فلز

پزشکان داروهای ایرانی
 را جایگزین داروهای 

وارداتی کنند
عکس: مهرزاد اشرفی

۲

۲

شیب صعودی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدیریت شهری همدان

ایجاد 30 غرفه عرضه غذا در بلوار ارم
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
همدان از ایجــاد 30 غرفه عرضه غــذا در بلوار ارم با 

مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانه، مهــران حاجیــان گفت: 
جذب و عملیاتی شــدن طرح های ســرمایه گذاری 
در مدیریت شــهری همدان شــیب صعودی یافته 
و اکنــون در حوزه های مختلف شــاهد اســتقبال 

بخش خصوصی هستیم.
افــزود: شــهرداری همــدان زمینه هــای  وی 
سرمایه گذاری را به خوبی مهیا ساخته و طرح های 

ارایه شده در مرحله عملیاتی است.
وی با اشاره به ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حوزه هــای مختلــف بــه ویژه زیرســاخت های 
گردشگری بیان کرد: برای نخســتین بار، عملیات 
ایجاد غرفه های عرضــه غذا با پنــج میلیاردتومان 

اعتبار توســط بخش خصوصی در بلــوار ارم همدان 
آغاز شده است.

حاجیان با اشــاره به ایجــاد 30 غرفه عرضه غذا 
در بلوار ارم با مشــارکت سازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شــهرداری همدان گفت: این 
غرفه ها توســط بخش خصوصی ســاخت و نصب 
شــده و برای دولت هیــچ گونه هزینه ای نداشــته 

است.
وی افزود: به ازای فعالیت هر یک از این غرفه ها 
نیز شــهرداری اجــاره ماهیانه از پیمانــکار دریافت 
می کند و قرار اســت انواع غذاهای ایرانی، سنتی و 

فست فود در آن عرضه شود.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  مدیرعامــل 
مشارکت های مردمی شــهرداری همدان اظهار کرد: 
برای ســاخت و ایجاد این غرفه ها نیز سرمایه گذار 
پنج میلیارد تومان هزینه کرده اســت و نوع قرارداد 

طرفین اجاره و انتقال مالکیت است.
وی همچنین با اشــاره به ساخت سرویس های 
بهداشــتی در 70 نقطــه شــهر همدان گفــت: این 
فضای بهداشتی از نوع پیش ساخته مدرن و با 20 
میلیاردتومان ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 

حال اجرا است.
حاجیان یادآور شد: تمامی تأسیسات انشعاب، 
فاضاب و ســایر زیرســاخت ها بــا هزینه بخش 

خصوصی طرف این طرح هزینه می شود.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  مدیرعامــل 
مشــارکت های مردمی شــهرداری همــدان یادآور 
شــد: رویکرد شــهردار همدان جذب ســرمایه گذار 
در اجــرای طرح های بزرگ و اثربخــش به ویژه در 
حوزه گردشگری اســت و از هرگونه سرمایه گذاری 
که زمینه اشتغال و رونق اقتصادی و گردشگری در 

شهر را فراهم سازد، استقبال می کند.

اهدای پالسما توسط 4 بهبود یافته کرونا
پویش »نذر خون« چشم انتظار افزایش مشارکت

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مســؤول واحد 
جذب اداره کل انتقال خون همــدان گفت: پذیرش 
بهبودیافتگان از ویروس کرونا برای اهدای پالســما 
آغاز شده اســت و تاکنون چهار نفر به شکرانه سالمت 

نسبت به اهدای پالسما اقدام کردند.
به گزارش هگمتانه، فاطمه یادگاری بیان کرد: با 
توجه به تأثیر کرونا در کاهش شــمار اهداکنندگان 
خون امید می رود شهروندان در پویش »نذر خون« 

مشارکت بیشتری داشته باشند.
وی گفت: همه ساله در شب های قدر و روزهایی 
همچون تاســوعا و عاشــورا شــماری از شهروندان 
تحت عنــوان نذر خون نســبت به اهــدای خون به 

عنوان یک کار خداپسندانه اقدام می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: سال های گذشــته در ماه 
مبارک رمضان پیامک هایی مبنی بر ادای نذر خون 
در روزهایی به غیر از شــب های قدر ارسال می شد 
چرا که در این شب ها شاهد ترافیک و ازدحام اهدا 

کنندگان بودیم.
مسؤول واحد جذب اداره کل انتقال خون همدان 
اضافه کرد: بر خاف ســال های گذشــته امســال 
نسبت به حضور در مراکز انتقال خون فراخوان داده 
شده است چرا که به علت شــیوع کرونا میزان اهدا 
کنندگان خــون تا حد قابل توجهی کاهش داشــته 

است.
یادگاری بیان کرد: شــب نوزدهم رمضان امسال 

68 نفر در مرکــز انتقال خون اســتان و 48 نفر در 
مایر نسبت به اهدای خون اقدام کردند که این آمار 

نسبت به سال های قبل بسیار اندک است.
وی احتمــال داد: در شــب های 21 و 23 مــاه 
مبارک رمضان این آمار افزایــش یابد با این وجود 
از اهدا کنندگان خون در اســتان همدان خواست در 
پیوســتن به پویش نذر خون مشــارکت بیشتری 
داشــته باشــند تا بتوان خون مورد نیــاز بیماران را 

تأمین کرد.
مســؤول واحــد جــذب اداره کل انتقــال خون 
همدان درباره اهدای پاســما نیز گفــت: پذیرش 

بهبودیافتگان از ویروس کرونا برای اهدای پاســما 
آغاز شــده اســت و تاکنون چهــار نفر به شــکرانه 

سامت نسبت به اهدای پاسما اقدام کردند.
به گفتــه وی فروردین امســال 2 هــزار و 345 
واحد خــون گیــری در مراکز انتقال خــون همدان 
صورت گرفت که یک هــزار و 501 مورد آن مربوط به 

اهدا کنندگان مستمر بود.
یادگاری اضافه کرد: سال گذشته نیز 34 هزار 
و 276 نفر در اســتان همدان نســبت به اهدای 
خــون اقدام کردنــد کــه 813 نفر از ایــن تعداد 

بانوان بودند.

دستور استاندار همدان برای تدوین برنامه جامع و عملیاتی:

ساماندهی مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان
اختصاص 14 هزار متر زمین به مسکن جوانان همدان
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اشتغال 260 نفر بعد از 
کارورزی در واحدهای تولیدی

کارورزی 717 دانش آموخته در واحدهای 
تولیدی همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان از اشــتغال 
260 نفر پس از اتمام دوره کارورزی در واحدهای 

تولیدی استان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانــه، احمــد توصیفیان به 
اجرای طــرح کارورزی برای فــارغ التحصیان 
جویای کار و کارفرمایان استان همدان در سال 
گذشــته اشــاره کرد و گفت: 717 نفــر دانش 
آموخته دانشگاهی در واحدهای تولیدی استان 

همدان دوره کارورزی را سپری کردند.
وی از اجــرای طــرح کارورزی بــرای فارغ 
التحصیان جویای کار و کارفرمایان در اســتان 
همدان در ســال 1398 خبر داد و گفت: شرایط 
جــذب کارورز در بنگاه هــای اقتصــادی بدین 
گونه اســت که کارورز باید حداقل دارای مدرک 
کارشناسی و در زمان ثبت نام دارای سن کمتر 
از 35 ســال باشــد. وی ادامه داد: کارورز  باید 
karvarzi. ابتدا در ســامانه کارورزی به نشانی

mcls.gov.ir ثبت نام کند.
توصیفیــان در ادامــه افزود: ایــن طرح که 
دو طــرف عرضه و تقاضــای بــازار کار را تحت 
تأثیــر قــرار می دهد، بــر ایجاد فرصــت برای 
فارغ التحصیان دانشــگاهی جهت قرار گرفتن 
در محیط کار تأکید می کند و از ســوی دیگر به 
کارفرمایان امــکان اســتفاده از ظرفیت علمی 

نیروی انسانی تحصیل کرده داده می شود.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
اشــاره به اینکه این طــرح در دو مرحله انجام 
می شــود، گفت: مرحله اول، معطوف به اجرای 
طرح کارورزی اســت و به مــدت 3 ماه کارورز 
به صورت آزمایشــی و آموزشــی در یک بنگاه 
اقتصادی مشــغول به کار می گردد و در مرحله 
دوم بــا عنوان اجــرای طرح مشــوق بیمه ای، 
امکان اســتمرار اشــتغال کارورز در آن بنگاه یا 
بنگاه های دیگر به مدت 21 ماه فراهم می گردد.

وی با اشــاره به حمایت دولت از این طرح، 
گفت: در مرحله اول، کارورز طی سه ماه طرح 
کارورزی از طرف دولت بیمه مدنی )حوادث( 
بــوده و مبالغی تحــت عنوان ایــاب و ذهاب 
دریافت می کند. این مبالغ برای کارشناســان 
5 میلیــون ریال، مقطع کارشناســی ارشــد 6 
میلیون ریــال و برای مقطع دکتــرا 7 میلیون 

ریال است.
وی ادامه داد: چنانچه شرایط همکاری بین 
کارورز و کارفرما مهیا باشــد، مرحله دوم طرح 
شروع می شــود که طی آن کارورز به مدت 21 
ماه از مشــوق بیمه ای ســهم کارفرما به میزان 
20 درصد برخوردار خواهد شد که برای استفاده 
از این ظرفیــت قانونی، کارفرمایانــی که دارای 
کد کارگاهی هســتند، به ازای هر دو بیمه شده 

می توانند یک نفر کارورز جذب نمایند.
توصیفیان افزود: ســپس برای ثبت نام، به 
ســامانه کارورزی مراجعه و در قســمت پیش 

ثبت نام واحد پذیرنده، ثبت نام نمایند.
توصیفیــان همچنیــن درخصــوص طرح 
 1398 درســال  همــدان  اســتان  کارورزی 
اظهار کــرد: تعهــد کارورزی فــارغ التحصیان 
دانشــگاهی در واحد های تولیــدی و کارگاهی 
630 نفر بــوده که تعــداد 717 نفــر کارورز در 
واحد هــا آمــوزش دیده یــا در حــال آموزش 
هســتند که این رقم معــادل 114 درصد تعهد 
اســتان اســت و همچنین تعــداد 260 نفر از 
آنها پــس از اتمــام دوره کارورزی در واحد ها، 

مشغول به فعالیت شده اند.

کدام اقالم خوراکی گران شد؟
هگمتانه، گروه خبر همــدان: معاونت آمار و 
اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان همدان 
نتایج تــورم اقــالم خوراکی در ســال 98 و 99 

استان همدان را اعالم کرد.
به گزارش هگمتانه، بر اســاس آمار معاونت 
آمــار و اطاعــات ســازمان برنامــه و بودجه 
اســتان همدان، در فروردین ماه امسال پرتقال 
محصول داخل، پیاز، سیب زمینی، خیار، سیب 
درختی زرد و رب گوجه فرنگی نسبت به مشابه 
سال قبل کاهش قیمت داشتند و در مقابل در 
این مدت زمانی گوجه فرنگــی، موز، عدس و 
لوبیا چیتی نســبت به مشابه ســال گذشته با 

افزایش قیمت مواجه بودند.
بر اســاس این گزارش، این آمار برای اقام 
خیار، گوجه فرنگی، ســیب زمینی، پیاز، سیب 
درختی زرد و پرتقــال محصول داخــل در ماه 
فروردین امسال در مقایســه با ماه قبل)اسفند 
98( شــاهد افزایش قیمت بوده و در مقابل در 
این بازه زمانی مرغ ماشــینی با کاهش قیمت 

مواجه بوده است.

خبــــــــر

تخریب تجهیزات ایمنی راه ها 
معضل جاده ای همدان

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیرکل راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای اســتان همــدان گفت: 
آســیب های وارد شــده و تخریب ســامانه های 
هوشــمند در جاده های اســتان، معضل جاده ای 

همدان شده است.
به گــزارش هگمتانه، مصطفــی پناهنده اظهار 
کرد: تخریب و آســیب های وارده به سامانه های 
هوشــمند حمل و نقل که همواره جان رانندگان و 
مســافران را نیز در معرض خطر قــرار می دهد به 
یکی از معضــات جاده های این اســتان تبدیل 

شده است.
مدیرکل راهداری اســتان همــدان تأکید کرد: 
نصب سامانه های هوشــمند حمل و نقل از جمله 
ســامانه ثبت تخلف ســرعت، تابلو پیام متغیر، 
تردد شــمار، توزین در حــال حرکــت و... برای 
امنیت و آرامــش رانندگان و مســافران با هدف 
حفظ و ارتقاء ایمنی جانی مســافران نصب شده 
و ســرقت و تخریب آنها، احتمال بروز ســوانح را 

افزایش می دهد.
مصطفی پناهنده یادآور شــد: این اداره کل به 
منظور افزایش ایمنی جاده ها با وجود مشــکات 
اعتباری بر حسب وظیفه عملکردی سریعا عائم 
و تابلوهــا را جایگزین می کند و نحــوه قرارداد با 
پیمانکار نیز به گونه ای اســت که پیمانکار موظف 
است چنانچه قطعه ای به سرقت برود، جایگزین 

کند.
وی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه اســتان 
همدان به یاری تاش مجموعه و دســتگاه های 
مرتبط پلیس، ســپاه و بسیج نخســتین استان 
در ارائــه خدمات بــوده، ابراز امیــدواری کرد: هر 
ســال این مجموعه به عنــوان برترین اســتان، 

فعالیت های خود را ارائه می دهد.
پناهنده بر حفاظت و نگهداری از ســامانه های 
حمل و نقل هوشــمند جاده ای تأکید و ابراز کرد: 
تیم های گشــت این نهاد، بازدیدها و نظارت های 
مســتمر در طول راه های ارتباطی استان به ویژه 

جاده های اصلی را در دستور کار خود دارد.
وی با قدردانی از فرمانــده پلیس راه همدان-
مایر و انتظامی اســتان گفت: در قبال همکاری 
مســتمر، اطاعات مورد نیــاز به دســتگاه های 

قضایی ارائه می شود.
این مسؤول تأکید کرد: عاوه بر برخورد قانونی 
باید از طریق فرهنگ ســازی در تمامی اقشار برای 

جلوگیری از این عمل مجرمانه اقدام کرد.

تشکیل 63 پرونده قضایی 
برای شایعه سازان کرونایی
حراج های برخط کالهبرداری های 

اینترنتی را افزایش داد
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئیس پلیس 
فتای استان همدان از تشــکیل 63 فقره پرونده 
قضایی در رابطه با شایعه ســازی در فضای مجازی 

در ایام شیوع کروناویروس خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســرهنگ فیــروز 
ســرخوش نهاد گفت: در این مدت افرادی با ارائه 
اخبار و آمار اشتباه سعی در ایجاد ترس و التهاب 

در جامعه داشتند که شناسایی شدند.
وی افــزود: همچنین در این مــدت تعداد 39 
فقره تذکر تلفنی به افرادی که به تشــویش اذهان 
عمومی دامن می زدند و ســعی در شایعه ســازی 
داشــتند، داده شد که شــایعات از فضای مجازی 

پاک سازی شد.
وی درباره میــزان کاهبرداری ها از زمان فعال 
شــدن رمز پویا نیز بیان کرد: از زمان فعال شدن 
رمز پویا درصد جرم فیشــینگ فوق العاده پایین 
آمده اســت به انــدازه ای که احســاس می کنیم 
تقریبــًا قطع شــده اما هنــوز هم درصد بســیار 
کمی وجود دارد چراکه در ایــن رابطه راهکارهای 
پیشــگیرانه ای وجــود دارد که باید مــردم آنها را 

آموزش ببینند.
ســرخوش نهاد ادامه داد: در روزهای کرونایی 
و  قرنطینه خانگی مردم بــه خریدهای اینترنتی 
روی آورده و در این مدت آمــار کاهبرداری های 
اینترنتی به ویژه آمار کاهبرداری حراج برخط به 
دنبال خریدهای فراوان مجازی باال رفت بنابراین 
باالترین وقــوع جرم مربوط بــه کاهبرداری های 

حراج برخط است.
رئیس پلیس فتا استان همدان تصریح کرد: 
کاهبرداری های حراج برخط انواع مختلفی دارد 
که بیشــترین نوع آن مربوط بــه پرداخت بیعانه 
است که سطح باالیی را شامل می شود و در حال 

حاضر جرم اول را تشکیل می دهد.
وی در گفتگــو با ایســنا، یادآور شــد: ضرورت 
دارد مــردم اخبار به ویژه خبرهــای مربوط به کرونا 
را از رسانه های رســمی پیگیری کنند و دنبال کننده 
کانال ها و شــبکه های اجتماعی که گردانندگان آن 
نامشخص هستند، نباشــند تا نشر اکاذیب صورت 

نگیرد.

خبــــــــر
دستور استاندار همدان برای تدوین برنامه جامع و عملیاتی:

ساماندهی مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان
اختصاص 14 هزار متر زمین به مسکن جوانان همدان

هگمتانه، گــروه خبر همدان: اســتاندار همدان 
گفت: انتظار داریم در ســه حوزه مسکن، اشتغال و 
ازدواج ســاماندهی الزم در برنامه ها صورت بگیرد 
و به صورت متوازن در شهرســتان ها شاهد اجرای 

طرح ها باشیم..
به گزارش هگمتانه، سیدســعید شاهرخی روز 
چهارشــنبه در نشست اعضای ســتاد ساماندهی 
امور جوانان همدان اظهار کــرد: برنامه ریزی جامع 
و عملیاتی در حوزه مســکن، اشــتغال، ازدواج و 
مشــارکت های اجتماعی جوانان باید محور ستاد 
ســاماندهی امور جوانان اســتان همدان در سال 

جاری باشد.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا بــا ایجــاد 
کمیسیون های تخصصی از سوی دستگاه ورزش، 
راه و شهرســازی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و نیز امــور اجتماعی اســتانداری، برنامه هایی که 

قابلیت عملیاتی شدن دارد، ارایه شود.
شــاهرخی بــا تأکیــد بــر ارایــه برنامه های 
راهبــردی در قالب این کمیســیون های تخصصی 
ســتاد ســاماندهی امور جوانان همدان گفت: این 
کمیسیون ها باید نسبت به تدوین برنامه عملیاتی 
خود در حوزه هایی که دغدغه اصلی جوانان اســت 
در قالب ســند اجرایی اقدام کنند تا بتوانیم نسبت 
به عملیاتی شــدن آن حمایت هــای الزم را انجام 

دهیم.
وی بیان کرد: چشــم انــداز ایــن برنامه های 
عملیاتی نیز باید برای امسال و سال آینده تدوین 
شــود و تمامی شهرستان های اســتان مورد توجه 
جدی قرار بگیرند و ســتاد امور جوانان نباید فقط 
به نشســت ها اکتفا کند و نیاز به عملیاتی شــدن 

برنامه ها داریم.
شــاهرخی با بیان اینکه این طرح نیاز به بهره 
مندی از دیدگاه کارشناســان خبــره دارد و باید به 
صورت جامع و هدفمند تدوین و ارایه شود، گفت: 
در حوزه اشــتغال، جــوان محور عمل کــرده ایم و 

سهم بسزایی را برای قشر جوان در نظر گرفته ایم.
وی خاطرنشــان کــرد: انتظــار داریم در ســه 
حوزه مســکن، اشتغال و ازدواج ســاماندهی الزم 
در برنامه ها صورت بگیرد و به صــورت متوازن در 

شهرستان ها شاهد اجرای طرح ها باشیم.
اســتاندار همــدان با تأکیــد بر لــزوم توجه و 
پیگیری سهم اســتان در تســهیات ازدواج سال 
جاری گفت: دسترسی الزم به فرصت های شغلی، 
تســهیات ازدواج، حل مشکل مســکن جوانان و 
تقویت مشــارکت های اجتماعی در اولویت ستاد 

ساماندهی امور جوانان است.
شــاهرخی جوانان را اصلی ترین سرمایه کشور 
دانست و خاطرنشــان کرد: سیاست های دولت با 
محور نقش آفرینی جوانان در عرصه های مختلف 
همواره مورد توجه بــوده و جوان بــاوری و ایجاد 
فرصت برای مشــارکت همه جانبه آنان در جامعه 
به عنوان یــک ارزش و اصل مــورد توجه مدیران 

دستگاه هایی اجرایی است.
وی با اشــاره به منویــات رهبر معظــم انقاب 
در حوزه جوانــان گفت: توصیه های ایشــان کمک 
شــایانی به حــل مســایل و مشــکات جوانان 
خواهد کرد و مدیــران اجرایی بایــد توجه ویژه به 

رهنمودهای معظم له داشته باشند.
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکــه نخبه ها 
و دانشــمندان جــوان ایرانــی در جهــان دارای 

کرســی های مهــم هســتند، گفــت: فضــا برای 
نقش آفرینــی جوانان موجب درخشــش آنها در 
عرصه های جهانی می شود و رســالت سنگینی در 

ساماندهی امور جوانان داریم.
وی با تأکید بر تقویت ســازمان های مردم نهاد 
گفت: ســمن ها مشــارکت همه جانبــه و مؤثر در 
عرصه های مختلف کشــور دارند و همــواره آماده 

گوش سپردن به دغدغه جوانان هستم.
*روزبه: اختصاص زمین برای مســکن جوانان 

همدان
معاون فرهنگــی و امور جوانــان اداره ورزش و 
جوانان همدان نیز گفت: 14 هــزار مترمربع زمین 
برای ساخت مسکن جوانان این استان اختصاص 

یافته است.
محرم روزبه با بیان اینکه ایــن زمین در محله 
کشــتارگاه همــدان واقع شــده و ملکیــت آن به 
دستگاه ورزش استان اختصاص دارد افزود: ناظر 
اجرایی این طرح نیز انتخاب شده و اکنون کارهای 

مطالعاتی طرح در حال انجام است.
وی خاطرنشــان کرد: مســکن دغدغــه اصلی 
جوانان اســتان همدان اســت و گام نخســت با 
اختصاص زمین برای ســاخت برداشــته شــده 
است و با تشــکیل تعاونی های مســکن از طریق 
سازمان های مردم نهاد امور جوانان می توانیم این 

دغدغه مهم را آسان سازی کنیم.
به نقل از ایرنا، روزبه با اشــاره به اینکه 14 هزار 
مترمربع زمین ورزشــی در مرحلــه تغییر کاربری 
اســت، گفت: خانــه دار کردن دهک هــای جوان 
اســتان یکی از رویکردهای اصلی دستگاه ورزش 

در قالب ستاد ساماندهی امور جوانان است.

پیام تسلیت مولوی و رحیمی فر به مناسبت چهلمین روز شهادت حاج میرزا سلگی

عطر دلفریب اخالصت، آب را نیز عاشق تو کرد
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئیــس مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
همدان و رئیس کمیسیون فنی عمرانی به مناسبت 
چهلمین روز شهادت حاج میرزا سلگی پیام تسلیت 

صادر کردند.
به گزارش هگمتانه، در پیــام ابراهیم مولوی و 

علی رحیمی فر آمده است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین

َه َعَلیِه  ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللَّ
لوا  ۖ َفِمنُهم َمن َقضٰى َنحَبُه َوِمنُهم َمن َینَتِظُر ۖ َوما َبدَّ

َتبدیًا
چهل روز از عروج ملکوتی مجاهد نستوه و شیر 
میدان نبرد حق علیه باطل، شــهید سرافراز جبهه 
توحید، ســردار جاوید حاج میرزا محمد ســلگی 

گذشت.
کســی که دلدادگان مکتب شــهادت، در اندوه 
جانکاهش سینه سوزانیدند و پای در گل نهادند و 

ُدردانِه اشک در تشییع شبانه اش بر نسیم هجران 
دادند تا بر خاک عطر آگین مزارش بنشیند و یاد و 
خاطره تشییع شبانه علی واال مقام، فاتح بی بدیل 
قّله های شــجاعت و عدالت در سوگ دردانه رسول 

هللا و مفقوده آل هللا را زنده کند.
اینچنین بود کــه » آب هرگز نمی میرد« و عطر 
دلفریب اخــاص تــو، آب را نیز عاشــق تو کرد، 
تا جایی کــه مقتدایــت پــاِی دل در رکاِب رهوار 

دیدارت نهاد.
فرمانده؛ وقتی که رفتی، دل هایمان را با حرکت 
امام گونه ات ربودی، آنجا که حیــات مؤمنانه ات 
مصداق حیات طیبه مجاهدان فی سبیل هللا شد، 
تا » ومنهم من ینتظر« شــکوفا شود، و » ما بدلو ا 

تبدیا« که تجلی اعتقاد همه ما باشد.
اکنون چهل شــبانه روز از فقدانت می گذرد و 
خیل دوســتدارانت، در آستانه شــب های عشق 
بازی با خدا، دســت های خالــی و نیازمندمان را 

به ریســمان َشــفاعتت ِگره می زنیم، باشد که در 
پیشــگاه ارباِب بی کفن سید و ســاالر شهیدان 
حضرت اباعبدهللا الحســین)ع( شــفیع یاران و 
بسیجیان جامانده از شــهادت و شیفتگان راهت 

باشی.
فرارســیدن اربعین شهادت اســوه مقاومت 
و تقــوی، ســردار ســرافراز حاج میــرزا محمد 

ســلگی را بــه محضر حضــرت بقیــه هللا، رهبر 
معظم انقاب، خانواده محترم و معزز ایشــان 
و همه دوســتدارانش تبریک و تســلیت عرض 

می کنیم.
جانباز بســیجی ابراهیم مولوی عضو شــورای 
اسامی شهر همدان، جانباز بسیجی علی رحیمی 

فر عضو شورای اسامی شهر همدان

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان:

تدوین دستورالعمل حل اختالف مساحت مغازه های دارای سابقه کسب وپیشه 
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســیون 
شهرسازی و معماری شورای شــهر همدان در جلسه 
این کمیســیون با محوریت بررســی نحوه عملکرد 
شهرداری در زمینه اختالف مساحت مغازه های دارای 
سابقه کسب وپیشه گفت:  با توجه به اینکه پرونده های 
کسب و پیشه قدیمی در ســوابق شهرداری فاقد متراژ 
هســتند، در زمان مراجعه شــهروندان به شهرداری 
اختالف مساحتی با مســاحت موجود در پرونده ها 
در سنوات دهه ٧٠، ٨٠ یا ٩٠ پیش می آید که موجب 

اختالف بین مؤدی و شهرداری شده است.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسامی شهر 

همدان، نرگس نورالــه زاده، ادامه داد: به دلیل رفع 
بخشی از مشــکات موجود، از آنجا که رویه متراژ 
شهرداری در ســنوات اخیر تغییر یافته و ضخامت 
دیوارهــا نیز جــزو مســاحت تجاری محاســبه 
می شود، در این زمینه دستورالعمل حل مشکات 
موجود، تدوین شــده اســت تا مناطــق چهارگانه 

شهرداری همدان به صورت یکسان، عمل کنند.
وی گفــت: همچنیــن مقــرر شــد ضمــن 
بررسی های کارشناسی، اصاحیه این دستورالعمل 
انجام و به شورا ارسال شود تا این مهم، تصویب و 

به مناطق اباغ گردد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

همدان دارای مرکز جامع آموزش شهروندی می شود
هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان 
گفت: مرکــز جامع آمــوزش شــهروندی با هدف 
یکپارچه سازی و افزایش کیفیت و کمیت آموزش ها 

در این سازمان ایجاد می شود.
به گزارش خبرنــگار هگمتانــه، روح هللا وجدی 
هویدا با اشــاره به ایجــاد و اســتقرار مرکز جامع 
آموزش شهروندی در سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان اظهار کرد: طرح تأسیس 
این مرکز ارائه شــده و بــا نظر مثبت کمیســیون 
فرهنگی اجتماعی شــورای اسامی شهر در مرحله 

اجرا قرار گرفته است.
وی افزود: هدف از راه اندازی مرکز جامع آموزش 
شــهروندی ایجاد وحــدت رویه و یکسان ســازی 
آموزش شــهروندی با مرکزیت ســازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان است.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شــهرداری همدان با بیان اینکــه در معاونت ها و 
سازمان های شهرداری همدان آموزش شهروندی 
به صورت نیمه متمرکز و پراکنده دنبال می شــود، 
گفت: بــا ایجاد مرکــز جامع آموزش شــهروندی 
برنامه های آموزشــی یکپارچه ســازی و هدفمند 
می شــود و اتاق فرمــان و برنامه ریــزی آموزش 
شهروندی در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری همدان مستقر خواهد شد.
وجدی هویدا خاطرنشــان کرد: عملیاتی شدن 
این طرح زمان بر اســت و به چند مرحله تقســیم 

می شود.
وی با اشــاره به محل اجرای ایــن طرح بیان 
کــرد: در گام اول طبقــه اول از مجتمــع فرهنگی 
عین القضــات همدانی در حال آماده ســازی برای 
استقرار این مرکز است و برای استفاده هر چه بهتر 
از فضا، ممکن است بوســتان همجوار مجتمع نیز 
به عنوان فضای آموزشــی در اختیار این مرکز قرار 

گیرد.
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان عنوان کرد: به همیــن منظور خانه 
ریاضیات اســتاد غیور از طبقه اول مجتمع فرهنگی 

عین القضات به رصدخانه ابن صاح منتقل شده است.
وجدی هویــدا گفت: مهندســان، معمــاران و 
طراحــان در حال حاضــر در حال آماده ســازی و 
طراحی این فضا برای استقرار مرکز جامع آموزش 

شهروندی هستند.
وی افــزود: در گام دوم این مــکان به اقام و 
وسایل مورد نیاز برای انواع آموزش های شهروندی 

تجهیز خواهد شد.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان با بیان اینکه اغلب جامعه هدف 
مــا را نوجوانان و جوانــان تشــکیل می دهند و از 
سوی دیگر بزرگســاالن نیز از جمله جامعه هدف 
آموزش های شهروندی هســتند، گفت: آموزش ها 

باید منعطف، بــه روز و جذاب باشــد و به همین 
دلیل از شیوه ها و اقام و وسایل نوین آموزشی در 

این مرکز بهره خواهیم برد.
وجدی هویــدا خاطرنشــان کرد: نــه تنها از 
ظرفیت کارشناسان ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی و ســایر معاونت ها و ســازمان های 
شــهرداری همدان بهره می بریم بلکــه با ارتباط 
با نهادهای آموزش عالــی و آموزش و پرورش 
و ســایر ارگان هایــی کــه دســتی بــر آموزش 
شــهروندی دارنــد ظرفیــت، آگاهــی و دانش 
کارشناســان این مدرســه را به باالترین سطح 

خواهیم رساند.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان افزود: بــا ایجــاد مرکز جامع 
آموزش شــهروندی مقوله مهم آموزش شهروندان 
نه تنها متمرکز و هدفمند می شــود، بلکه کیفیت و 

کمیت آموزش ها نیز افزایش می یابد.
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اوج گیری ذخیره سازی 
بنزین در کشور به 

بی سابقه ترین رقم تاریخی

وزیر نفت گفــت: این ذخیره ســازی در پی 
کاهش تقاضای داخلــی و خارجی برای بنزین 
بــه خاطر شــیوع کرونا صــورت گرفته اســت. 
زنگنه همچنین از افت ســوددهی پاالیشگاه ها 
و پتروشیمی های کشــور، تعلیق موقت برخی 
پروژه های صنعت نفت به ویــژه منطقه عمومی 
پارس، کاهــش 40 درصدی دریافــت خوراک 
صنایع پایین دستی پتروشیمی نسبت به سال 
قبل، تعطیلی بیشــتر بخش هــای تولید قیر و 
کاهش فــروش فرآورده های نفتــی به خاطر 

شیوع کرونا خبر داد.

فروش وکالتی سهام عدالت 
مجاز شد

ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت تصویب 
کرد: صاحبان سهام عدالت با انتخاب و مراجعه 
به یکی از بانک ها ضمن ارائه وکالت نامه فروش 

قادر به برداشت پول در موعد اعامی باشند.

مستأجران تا پایان خرداد 
می توانند واحد مسکونی 

را تخلیه نکنند
معاون وزیــر راه گفت: مطابق مصوبه ســتاد 
ملی مبــارزه با کرونــا مســتاجران می توانند تا 
پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند.  قوه 

قضاییه نیز حکم تخلیه را صادر نخواهد کرد.

ثبت نام کارفرمایان 
برای دریافت تسهیالت 

کرونایی آغاز شد
ثبــت نــام کارفرمایان بــرای دریافــت وام 
کرونایی از روز گذشته )چهارشنبه 24 اردیبهشت 
ماه( آغاز شد. کارفرمایانی که متقاضی دریافت 
وام کرونایی هســتند می توانند بــا مراجعه به 
ســامانه کارا نســبت به آن اقدام کننــد. بر این 
اســاس، یک میلیون واحد اقتصادی آســیب 
دیده از کرونا که ســه میلیون شاغل بیمه شده 
در آن ها مشــغول کار بوده اند توســط وزارت کار 
شناسایی شــده و مطابق ضوابط ســتاد کرونا 

مشمول دریافت تسهیات می شوند.

مردم فعال برای 
خرید و فروش خودرو 

دست نگه دارند
امیرحسین کاکایی، کارشــناس بازار خودرو 
اظهار کــرد: در حال حاضــر قیمت هــا در بازار 
هیجانی است و در این شرایط توصیه می کنیم 
که مــردم فعا بــرای خرید و فــروش خودرو 
دســت نگه دارند. در کوتاه مــدت نباید انتظار 
کاهش قیمت خودرو را داشــته باشــیم، البته 
اگر روند نزولــی قیمت خودرو تــا هفته آینده 
ادامه دار باشد یعنی نرخ های فعلی حباب بوده 
اســت. روش قرعه کشــی برای فروش خودرو 
برای بازار فعلی سم است و باعث هجوم تقاضا 

و ویژه خواری خواهد شد.

جزئیات استخدام 40هزار 
نفر در دولت

جمشــید انصاری، معاون رئیــس جمهور 
گفت: برآوردی که برای اســتخدام های جدید 
سال جاری داریم، بین 35 تا 40 هزار نفر است 
که با محاســبه نهادهای عمومی به 50 هزار نفر 
می رســد. اســتخدام پیمانی در دولت تنها از 
طریق آزمون انجام می شود و هر کسی بخواهد 
به صورت پیمانی جذب دولت شــود حتمًا باید 
در آزمون شــرکت و حد نصاب نمــره قبولی را 

کسب کند.
هم اکنون 2 میلیــون و 279 هزار کارمند در 
دولت شاغل هستند که اگر یک سی ام آن هر 
ساله خارج شــوند حدود 80 هزار نفر را شامل 
می شــود که با جذب حدود 35 تا 40 هزار نفر 
ما کمتــر از نیمــی از خروجی، جــذب نیروی 

جدید داریم.

احتمال فروش فوق العاده 
خودرو قبل از عیدفطر

سرپرســت جدید وزارت صمــت گفت: باید 
تقاضاهــای کاذب بــازار خودرو حذف شــود و 
توزیع عدالتی باشــد. احتماال یک فروش فوق 
العاده خودرو قبل از عید فطر خواهیم داشــت. 
اولویت فروش خودرو با افرادی است که پاک 

فعال ندارند.

انعکاساخبــار کوتاه مراسم احیا شب نوزدهم ماه رمضان
با رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

سخنگوی ارتش:

تمام ابعاد حادثه شناور کنارک
 در دست بررسی است

به شایعات توجه نکنید

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســخنگوی ارتش 
با تأکید بر عدم توجه مردم و رســانه ها به شایعات و 
موج ســواری رســانه های بیگانه و غیر رسمی گفت: 
تمام ابعاد حادثه شــناور کنارک در دســت بررسی 

است.
امیر سرتیپ تقی خانی با اشــاره به موج سواری 
رسانه های بیگانه روی حادثه شناور »کنارک« و ایجاد 
شایعات بی اساس درباره آن گفت: هر اتفاقی که در 
حوزه های مختلف در کشورمان رخ می دهد، بدیهی 
است که دشمنان ما ســعی دارند از آن سوءاستفاده 
کرده و براســاس این سوءاســتفاده، اهداف خود را 

محقق کنند.
وی در این باره اضافه کرد: این رســانه ها با برخی 
مطالب که شــایع می کنند، طبیعی اســت که افکار 
عمومی ما را نیز بعضًا تحت تأثیر خود قرار می دهند 
اما ما باید خیلی مراقب باشیم که اطاعات و اخبار 
مورد نیازمــان را از جاهایی دریافــت کنیم که موجه 
اند و به لحاظ قانونــی و جایگاهی، در تعریف مراکز 

اطاع رسانی رسمی و قانونی قرار می گیرند.
امیر تقی خانی با اشــاره به هدف یا اهداف ایجاد 
شــایعات رســانه های بیگانه یا معاند درباره حادثه 
شــناور کنارک، اظهار کرد: این شــایعات »بی ربط و 
ابتدایی« هســتند و از پایه نباید به آن ها توجه کرد. 
این ها ســعی دارند بــه هر طریق ممکــن، در میان 
مجموعه نیروهای مســلح اعم از ســپاه و ارتش و 
وزارت دفاع، اختاف ایجاد کنند که باید مراقبت کنیم 

و هوشیار باشیم.
وی افزود: مردم ما قطعًا هوشیارتر از این هستند 
که بخواهند چنین شایعاتی را باور کنند؛ البته ممکن 
اســت این صحبت ها در بعضی جاهــا تأثیراتی به 
جای بگذارد اما هوشــیاری مردم ما و مرور زمان و 
همچنین بررسی های کارشناسی، تمامی آن شائبه ها 

و شبهه افکنی ها را برما و روشن خواهد کرد.
سخنگوی ارتش درباره یکی از این شایعات مبنی 
بر هدف قراردادن ناو »کنارک« توسط قایق های سپاه 
پاســداران، گفت: این صحبت یا صحبت هایی از این 
دســت، کامًا بی ربط هستند. اساســًا رسانه های ما 
نباید به این شــایعاِت پرداختی که از سوی معاندین 
طراحی و سیاست گذاری می شود و رسانه های معاند 
و بیگانه به آن دامن می زنند، اهمیت بدهند چون واقعًا 
پرداختن به چنین موضوعاتی، به این معنا خواهد بود 
که واقعًا نظر ما جلب این شایعات شده است. به نظرم 
مردم عزیز ما و اصحاب رســانه هوشــیارتر از آنند که 

توجهی به این شایعات بی اساس داشته باشند.
امیر تقی خانی تأکید کرد: ما اینقــدر باید از کنار 
این شــایعات عادی عبور کنیم که آن کسانی که این 
شــایعات و ادعاها را مطرح می کنند، گمان نکنند که 
این ادعاها اثر گذاشــته و نتیجه گرفته اند. اساســًا 
بعضی از این حرف ها آنقدر ابتدایی اســت که اصًا 

نباید به آن ها توجه کرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه 
ابراز چنین اظهارات و شــایعاتی از سوی رسانه های 
معاند، کامًا طبیعی اســت، گفت: این رســانه ها در 
جایی به دنبال تضعیــف ارتش، در جایــی به دنبال 
تضعیف سپاه و در جایی دیگر در پی تضعیف وزارت 
دفاع هســتند. امیر تقی خانی همچنین با اشاره به 
تاش تیم های تحقیق برای روشــن شــدن تمام 
زوایای حادثه کنارک، گفت: تمــام ابعاد این حادثه 
در دست بررسی است و تیم های کارشناسی دقیقی 

دارند روی این حادثه کار می کنند.
سخنگوی ارتش با اشاره به حماسه آفرینی های 
نیروی دریایــی ارتش از ابتدای انقاب اســامی تا 
کنون گفت: در طول سال های پس از پیروزی انقاب 
اسامی، از مجموعه نیروهای دریایی راهبردی خود، 
برکات و نتایج بســیار مطلوب و زیبایی برای امنیت 
کشــورمان و حفظ مرزهای دریایــی و حفظ حریم 
جمهوری اسامی ایران به دســت آورده ایم. از همان 
اولین روزهــای جنــگ تحمیلی، نیــروی دریایی 
ارتش حماســه های زیادی را خلق کرد؛ از حماســه 
ناو »پیکان« و شــهادت شــهید همتی و همرزمان 
او تا رویارویی مســتقیم نیروی دریایی ما با نیروی 

دریایی آمریکا ]فروردین ماه ســال 67[ با جانفشانی 
ناوهای »سهند« و »سبان« و »جوشن« و اسکورت 
هزاران کشــتی تجــاری و نظامــی و مأموریت های 
برون مرزی و اعزام ناوگروه های مختلف که موجب 
تحسین کشــورهای دیگر نیز شده اســت. تمامی 
این ها مویــد بزرگی و تاش نیــروی دریایی ارتش 

جمهوری اسامی ایران است.
وی با اشــاره به رزمایش مرکب نیروی دریایی 
ایران با دو قدرت دریایی چین و روســیه در ســال 
گذشــته، این رزمایش را باعث افتخار و اقتدار نظام 

جمهوری اسامی ایران خواند.
امیر تقی خانــی همچنین با اشــاره به اجاس 
فرماندهان نیروهای دریایی کشــورهای حاشیه ای 
اقیانوس هند، گفت: ریاســت این اجاس تا همین 
االن با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 

است که این باعث افتخار نظام ماست.
ســخنگوی ارتش تأکید کــرد: برگــزاری ده ها 
رزمایش بــزرگ برای حفــظ امنیت تنگــه هرمز و 
آب هــای منطقه و آب هــای آزاد و نیز تــاش برای 
مشــارکت کشــورهای منطقه برای ایجــاد امنیت 
منطقه ای، کارهای بزرگ و در نــوع خود کم نظیری 

بوده است.
امیر تقی خانی با اشاره به دشواری و سختی های 
رزمایش های برگزارشده توسط نیروی دریایی ارتش 
گفت: در رزمایش هایــی که نیــروی دریایی انجام 
می دهد، شرایط منطبق با صحنه های واقعی نبرد ایجاد 
می شود و طبیعی است در رزمایش ها و کارهای بزرگی 
که صورت می گیرد، مخاطراتی هم وجود دارد و ممکن 

است اتفاقات ناگواری هم رخ بدهد.
سخنگوی ارتش تصریح کرد: عزیزان ما در نیروی 
دریایــی ارتش بــرای آمادگی در روزهای حســاس 
و خاص و مقابله با دشــمن، باید دل به دریا بزنند و 
کارهای ســخت و دشــوار انجام بدهند. این کارهای 
سخت، مخاطرات و نگرانی های خاص خود را نیز دارد.

امیر تقی خانی افــزود: نباید ایــن اتفاقات تلخ 
رخ بدهد و حتمًا باید پیشگیری شود و تاش های 
زیادی برای ممانعت از این اتفاقــات صورت بگیرد 
اما باید بدانیم که این دغدغه ها و نگرانی ها، جزیی از 
زندگی مجموعه رزمندگان ارتش و مجموعه نیروهای 

مسلح است.
ســخنگوی ارتش در بخش دیگــری از اظهارات 
خود با اشــاره به آمادگی نیروی دریایی ارتش برای 
خدمتگزاری بیشتر به مردم، گفت: دیروز که مراسم 
تشییع شهدا در کنارک انجام شد، ده ها نامه و ده ها 
درخواســت حضوری از طرف تفنگــداران، تکاوران و 
کارکنــان دریادل مجموعــه نیــروی دریایی ارتش 
دریافت کردیم با این پیام که ما با روحیه باالتر آماده 
انجام مأموریت های محوله بهتــر از قبل در خدمت 
نظام هســتیم و مأموریت های به مراتب سخت تر را 
نیز انجام خواهیم داد. به یک معنا، خون شــهدای 
حادثه کنارک باعث شــد تــا مجموعــه »نداجا« با 
شرایط روحی بهتر برای خدمتگزاری به مردم و نظام 

و اقتدار دریایی مان، تاش کند.
وی تصریح کرد: پیام های دلگرم کننده فرماندهی 
معظم کل قوا و رؤســای محترم قوا، رئیس محترم 
ســتاد کل نیروهای مســلح، دبیر محترم شــورای 
نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر 
محترم شــورای عالی امنیت ملی، فرمانده محترم 
کل ســپاه و تعدادی از وزرا و فرماندهان عالی رتبه و 
البته پیام های دلگرم کننده مردم شریف مان، موجب 
ارتقــای روحیه رزمنــدگان ارتش به ویــژه دریادالن 
نیروی دریایی و همچنین انســجام و اتحاد بیشتر 

نیروهای مسلح و مردم شده است.

روحانی:

مردم دستورالعمل های بهداشتی
 را به خوبی در شب قدر رعایت کردند

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: رئیس جمهور 
با اشاره به ایام شــهادت امیرالمؤمنین علی)ع( 
گفت: ما به چنین موال و مقتدایی افتخار می کنیم 
که تمام زندگــی اش عرفان، انســانیت و حقوق 
انسان ها، مدارا با مردم، دستگیری از فقرا، شهامت 

در میدان نبرد و بالغت در کالم بود.
رئیس جمهور  روحانی  حجت االسام حسن 
صبح دیروز در جلسه هیأت دولت طی سخنانی 
درباره ایام سوگواری و شــهادت امیرالمؤمنین 
علی)ع( اظهار کرد: جمله ای که ابن ملجم قاتل 
امیرالمؤمنین به کار برد از شمشیر او بدتر بود که 
گفت حکومت از آن خداســت و از آن تو نیست 

 ای علی؛ و این جمله بســیار تکان دهنده است. کسی 
که این جمله را می گوید علی الظاهر به خداوند معتقد 
است و مبنا را حکومت الهی بر بشر می داند اما در عین 
حال جهل دینی و افراط این فرد او را به بدترین عمل 
در تاریخ کشاند و درس بزرگی برای ماست که دین دار 
بودن بدون تعقل، تفکر، بدون عدالت و تعادل و بدون 
میانه روی نمی تواند برای ما مسیر هدایت را مشخص 

کند.
وی افــزود: از ایــن جمــات مهم تــر رفتــار موال 
امیرالمؤمنیــن)ع( در طول این 48 ســاعت یعنی از 
ســحرگاه روز نوزدهم ماه مبارک رمضان تا آخر شــب 
21 ماه مبارک رفتار حضرت عجیب بود و وقتی ایشان 
را در آن حالت به منزل آوردند، اولین توصیه شان این 
بود که با ابن ملجم مراعات کنید؛ کجــا در تاریخ و در 
کدام حقوق بشــر و عدالتی و کجای عالم می بینیم که 
موالیی با این عظمت که از پیشانی اش خون می چکد 
و او اولین توجهش این است که به قاتل خود و اسیر 

مدارا شود.
رئیس جمهــور در ادامه گفــت: امیرالمؤمنین)ع( 
در شــب 21 ماه مبارک که وصایای خــود را فرمود که 
آخرین جمات این وصیت نامه باز نسبت به قاتل خود 
اســت و فرمود به خاطر کشته شــدن من خون ریزی 
به پا نکنید و دو دســتگی به وجــود نیاورید و جنگ 
نیندازید و اگر بناست کســی کشته شود، یک نفر باید 
کشته شود و نه یک نفر کشته شود بلکه او یک ضربه 

زده و باید فقط یک ضربه بزنید.
روحانی گفت: ما به چنین مــوال و مقتدایی افتخار 
می کنیم که تمام زندگی اش عرفان، انسانیت و حقوق 
انسان ها، مدارا با مردم و دســتگیری از فقرا و شهامت 
در میدان نبرد بود. اینکه مردم ما بعد از قرن ها عاشــق 
حضــرت ماندنــد و روز به روز بــه این عشــق افزوده 
می شود، البته درست است که مردم به خاطر شب قدر 
احیا دارند اما در این شبها نام امیرالمؤمنین هم جایگاه 
خاص خود را دارد. باید شکر گزار باشیم و من احساس 
می کنم که علت اینکه در ماجرای کرونا جایگاه ملت ما 
با تمام ملت های جهان متفاوت است و این همه انفاق، 
احسان، بســته های ارزاق و معیشتی که اتفاق افتاده و 
البته کار کادر پزشکی ما ممتاز است و این فداکارِی در 
این ایران در جای دیگری یافت نمی شود و ریشه این 
فداکاری به نظر من به فرهنگ دینی و اسامی و ایرانی 
ما و منشا این فرهنگ نیز قرآن و زندگی پیامبر)ص( و 

امیرالمؤمنین و ائمه اطهار )ع( است.
وی اظهار کرد: دیشب}سه شنبه شب{ مساجد برای 
ساعاتی باز شد و البته نگرانی هایی برای رعایت دستور 
العمل ها وجود داشت ولی دیشب مراسم ویژه ای بود و 
مردم متأثرتر بودند که نمی توانند در حرم های مقدســه 
باشند و مردم ما به خوبی رعایت کردند و فرهنگ غنی 

اسامی و ایرانی را نشان دادند.
رئیس جمهور ادامه داد: کجای دنیاســت که مردم 
بدون قوه قهریه و تنها با ســفارش و توصیه و تشریح 
متخصصین و وزارت بهداشــت این گونــه دقیق عمل 
کنند و هم عبادت خدا را به جــای آوردند و هم اصولی 
بهداشــتی را رعایت کردند. چقدر خوب دیشــب صدا 
و ســیمای ما این کمبود و مشــکل را بــا دوربین ها و 
تصویر و پخش در سراسر کشــور جبران کرد و آن حال 
معنوی را به خوبی منتقل کردنــد؛ یعنی حرم حضرت 
معصومه)س(، موالی ما علی ابن موســی الرضا)ع( و 
حضرت عبدالعظیم و شــاهچراغ و اماکن مقدس بود 
که در آنجا دعا و ذکر و قرآن ســرگرفتن با عدد معدود 
بود. مردم در آنجا نبودند ولی دل همه مردم در آنجا بود؛ 
مردم در خانه ها بودند اما به حق جســم مردم در خانه 

بود و جان مردم در کنار حرم هــای مقدس بود که این 
بسیار مهم است که جای سپاس و تشکر دارد.

روحانی با بیان اینکه مراعات اصول، اخاق و رفتار 
مردم در تاریخ ماندگار اســت، خاطر نشان کرد: همان 
که رهبر معظم انقاب بیان فرمودند آنچه در این روزها 
واقع می شود باید ثبت و درست نقل شود شبیه همان 
روایت فتح که چگونه جنگ بیان و توضیح داده شــد. 
باید این روزهای زیبا و این زیبایی ها، متانت ها، ایثارها، 
فداکاری هــا و غم همدیگر خوردن و کنــار هم بودن در 

تاریخ ما بماند و ماندگار باشد.
وی در ادامه به حادثه شــهادت تعدادی از کارکنان 
نیروی دریایی ارتش اشاره و اظهار کرد: برای ما بسیار 
جای تأســف و تاثر بود که جوانان نیروی دریایی خود 
را در یک حادثه دلخراش از دســت دادیم؛ شنیدن این 
خبر برای ما ســخت بود ولی مردم در سراسر کشور و 
همه مســؤوالن ابراز همدردی کردند. مــن با صراحت 
و با تواضع به خانواده شــهدا می گویــم هیأت دولت و 
همــه دولــت را در غم خود ســهیم و شــریک در این 
مصیبت بدانید. دالیل این موضوع در آینده روشــن و 
پس از مشخص شــدن، برای مردم بیان می شود؛ این 
افراد برای امنیت به دریــا رفتند و نه برای تفریح. برای 
خوش گذرانی عملیات نداشــتند بلکه بــرای توانمندتر 
شدن قدرت جمهوری اسامی ایران کوشش می کردند. 
این عزیزان خالصانه به صحنــه رفته و مظلومانه هم به 
شهادت رسیدند و این بسیار مهم است که در ماه مبارک 
رمضان و در آب های مواج بــرای امنیت مردم فداکارانه 

حضور داشته باشند.
رئیس جمهور گفــت: رزم در آب جایگاه دیگری در 
روایات ما دارد؛ همه جا ایســتادگی، ایثار و شــهادت 
مقدس است ولی رزم و شهادت در دریا، اجرش 10 برابر 
رزم در زمین است. آنها به لقا حق شتافتند و ما باید در 
کنار این خانواده های عزیز باشیم. آنها بدانند همه مردم 
در غمشان سهیم هستند و امیدواریم این گونه حوادث 
در جمــع رزمایش ها و تمرینات نظامــی ما به حداقل 

کاهش یافته و بتوانیم نظم دقیق تری را شاهد باشیم.
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح 
کرد: از اواخر بهمن ماه که این ویروس آغاز شد تا پایان 
اردیبهشت که نزدیک آن هستیم، کار بزرگی انجام شده 
است. مردم، نیروهای مسلح، بخش اقتصاد، نهادهای 
عمومی غیردولتی، بســیج، سپاه پاســداران، نیروی 
انتظامی، ارتش، دانشــگاه ها و حوزه هــا و همه حضور 
داشته و رسانه ها نیز فداکاری کردند اما بار سنگینی هم 

بر دوش دولت به عنوان وظیفه بود.
وی گفــت: خداوند ما را الیق این آزمایش ســخت 
و ســنگین قرار داده و هر کســی، هر دولتی، هر ملتی 
و هر جمعی مورد آزمایش های بســیار ســنگین قرار 
نمی گیرد. دولــت و ملت ایران امــروز در یک آزمایش 
ســخت بی نظیر قرار گرفتند؛ درست است که ملت های 
دیگر نیز سهیم هســتند ولی هیچ ملتی نیست که دو 
ســال مداوم زیر ضربات ســنگین و حصر باشد و این 
بیماری و ویروس وارد کشور شود. ما دو سال است که 
در برابر بدترین حکومت قرار گرفتیم؛ من یاد ندارم کاخ 
ســفیدی به این صورت در آمریکا ظاهر شده باشد، تا 
این حد ضد بشر. تا این حد با قساوت قلب و بی رحم، 
تا این حد ناتوان، یک جمع ناآشــنا. وقتــی وزیر امور 
خارجه این کشــور را می بینید، انگار الفبای سیاســت 

نخوانده است.
رئیس جمهــور تصریح کرد: بدترین و شــرورترین 
حکومت در آمریکا بر ســرکار اســت، کدام حکومت را 
می شناسید که فرمانده نظامی ما را در هنگام مأموریت 
ترور کند؟ آمریکا همیشــه تروریســت بــوده ولی تا 

این حد بی ســابقه اســت، آمریکا همیشه علیه 
ملت هــای مســتقل و مظلوم حرکت کــرده اما 
در شــرایط این بیماری عالم گیر برای ورود دارو 
اذیت می کنــد. یک حکومت جبــار روبه روی ما 

بوده است.
روحانی اظهار کرد: اطــراف ایران هم بی نظیر 
هســتند، مرتجعین جنوب ایران به ویژه یکی از 
آنها بی نظیر اســت. نه پدری دیدیم و نه پسری، 

البته به غیر از یکی-دو تا بقیه خوب هستند.
وی هم چنیــن گفــت: از وزارت بهداشــت و 
درمان با تمام کادر درمانی در تا وزارت کشــور که 
با همه توان در سراســر کشــور در مقابله با کرونا 
در خط مقدم بودند تا وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
که بار سنگین پشتیبانی را در این مدت بر عهده داشت 

قدردانی می کنم.
وی همچنین درخصوص رضا رحمانی وزیر ســابق 
صمت نیز اظهار کرد: من از کسانی که تا دیروز و پریروز 
در این وزارتخانه کار می کردند تشکر می کنم و آنهایی که 
در دوره خودشان تاش و کوشــش کردند؛ 4 وزارتخانه 
در این وزارتخانه جمع شده است: وزارت صنعت، صنایع 
ســنگین، معادن و بازرگانــی در ایــن وزارتخانه جمع 
شده و از کســانی که در این وزارتخانه زحمت کشیدند 
تشــکرمی کنم و همگی باید به آقای مدرسی خیابانی 

کمک کنیم تا بتواند کار را به خوبی پیش ببرد.
رئیس جمهور گفــت: در عبور از این دوران ســخت 
وزارتخانه های ارشــاد، امور خارجه و راه و شهرسازی پر 
تاش، شریک و همکار بودند و تمام وزیران اقتصادی 
دولت در عبور از بحران کرونا و تحریم فعال بودند. اداره 
کشور در این شرایط کار ســختی است و اینکه سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر 
بانک ها بــه صحنه آمدند و تســهیات برای کســب و 
کارهایی که دچار مشکل شده آغاز شــده و تداوم دارد 
و امیدوارم و تأکید می کنم که کاری کنید به همه کسب 
و کارها تسهیات در همین روزهای اردیبهشت تا پایان 
خرداد 99 هر چه ســریع تر پرداخت شــود. کاری کنید 
سهام عدالت به آســان ترین صورت به مردم پرداخت 
شود و خوشحال شــدم که روز گذشته شــورای عالی 
بورس تصویب کرد که در این زمینه بانک های کشور به 

کمک بیایند.
روحانی افــزود: هرکس می خواهد ســهام خود را 
بفروشد به بانک مورد عاقه خود مراجعه کند و وکالت 
می دهد و آن بانک در روزی که مشــخص می شــود 
ســهام آن فرد را می فروشــد و هرچه را فروخت پول 
را به صاحب ســهام بر می گرداند که راه بســیار آسانی 
اســت و هر فردی هم کــه می خواهد ســهام خود را 
مســتقیم نگه دارد یا از طریق شــرکت های اســتانی 
حفظ کند ایــن کار می کنــد به هر حال آسان ســازی 
شــود که کار بزرگی اســت که به خوبی اجرا می شود و 

تسهیات هم به مردم پرداخت شود.
وی تصریح کرد: روزهای سختی برای مردم است 
و بخشی از مردم دچار بیماری شدند و بعضی از اقوام 
مردم ما از دنیا رفتند و با مظلومیــت این دنیا را ترک 
کردند و مراسم عزا و ختمی نتوانستند بگیرند و مردم 
در ایام عید و حتی این ماه مبارک رمضان در ســختی 

هستند.
رئیس جمهور در پایان خاطر نشــان کرد: همه باید 
تاش کنیم که فشــار مضاعفــی به مردم وارد نشــود 
و این فشــار مضاعف، قیمــت اجناس در بازار اســت 
و من مشــکات را می دانــم ولی عده ای هســتند که 
سوءاستفاده می کنند؛ اگر همه چیز به صورتی طبیعی 
بود می گفتیم پیش آمــده ولی عده ای در ماســک و 
دســتکش هم سوءاســتفاده کردند و در مواد غذایی 
مردم هم سوءاســتفاده می کننــد. خواهش می کنم 
همه توانمان را بــه کار بگیریم و همــه نظارت هایی که 
باید بشود، جلســاتی که باید تشکیل شــود، کارهایی 
که اتحادیه های ما باید انجام دهنــد، اموری که وزارت 
صمت و دادگستری ما باید پیگیری کنند، انجام بگیرد 
و من مطمئن هستم که از این روزهای سخت خواهیم 
گذشــت و کارآفرینان و صادرکنندگان این شــرایط را 
می دانند و تا آخریــن دالر را به کشــور و بانک مرکزی 
برمی گرداننــد و ما با همدلــی و پیــروی از موالیمان 
امیرالمؤمنین علی)ع(، جهش تولید را رقم زده و از این 

شرایط عبور خواهیم کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

قیمت مسکن حباب دارد
تقاضای واقعی برای خرید مسکن شفاف نیست

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیســیون 
عمران مجلس با بیان اینکه قیمت کنونی مســکن 
حباب دارد، گفت: میزان حبــاب قیمتی بازار آنقدر 
چشمگیر نیست، زیرا در شــرایط کنونی با افزایش 
قیمت مصالح ســاختمانی، حقــوق کارگر، قیمت 
زمین، نــرخ ارز و عوارض ســاختمانی عمال قیمت 

تمام شده مسکن باال تمام می شود.
ســیدکمال الدین شــهریاری؛ عضو کمیسیون 
عمــران مجلس شــورای اســامی، با اشــاره به 
افزایش مداوم قیمت مســکن در کشــور، گفت: 
شرایط اقتصادی کشور غیرقابل پیش بینی بوده و 
تمام بازارها دچار التهاب هســتند، بازار مسکن نیز 
همانند بازارهای دیگر در این شــرایط دچار التهاب 

شده است.

نماینده مردم دشــتی و تنگســتان در مجلس 
شورای اســامی ادامه داد: وقتی تورم از یک حد 
معقولی افزایــش یافته و ارزش پــول ملی دچار 
کاهش می شــود، هر فــردی برای حفــظ ارزش 
سرمایه خود در قسمتی ســرمایه گذاری می کند، 
بنابراین هجــوم نقدینگی به بازار مســکن، خودرو 
یا بورس را می توان بر اســاس این شرایط تفسیر 

کرد.
*افزایش قیمت مســکن تحت تأثیر التهابات 

اقتصادی کشور است
شهریاری افزود: در بازار مسکن، شرایط کنونی 
اقتصاد کشور به تشدید قیمت ها دامن زده است، 
در این وضعیت خریداران مسکن الزاما متقاضیان 
مصرفی مسکن نیســتند، بلکه آن هایی هستند که 

می خواهند ســرمایه خود را به دارایی تبدیل کنند. 
این مسأله موجب غیرشفاف شدن عرضه و تقاضا 
در بازار شده و معلوم نیســت افرادی که به دنبال 
خرید مسکن هستند، آیا خریداران واقعی بوده یا 

اینکه خریداران مسکن سرمایه هستند.
*قیمت کنونی مسکن حباب دارد

وی با بیــان اینکه قیمت کنونی مســکن حباب 
دارد، گفت: البتــه میزان حباب قیمتی بــازار آنقدر 
چشمگیر نیست، زیرا در شــرایط کنونی با افزایش 
قیمت مصالح ســاختمانی، افزایش حقوق کارگر، 
افزایش قیمت زمین، افزایش نــرخ ارز و افزایش 
عوارض ساختمانی عما قیمت تمام شده مسکن 
بسیار باال تمام می شود و ســازنده مجبور است که 

قیمت فروش را باالتر اعام کند.
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توزیع 2000 بسته غذایی 
در مرحله دوم رزمایش 

مؤمنانه اسدآباد
هگمتانــه، گروه شهرســتان: رئیس ســتاد 
مردمی مقابله با کرونا در اســدآباد گفت: 2 هزار 
بسته معیشــتی در مرحله دوم رزمایش مؤمنانه 
بیــن خانواده هــای آســیب دیده از کرونا این 

شهرستان توزیع شد.
به گزارش هگمتانه، هر چند گســترش کرونا 
تلخی های زیــادی با خود به همراه داشــت اما 
زیبایی هایی در دل همین سختی ها ظهور کرد که 

مدت ها بود به فراموشی سپرده شده بود.
مدت ها بــود که دیگــر برخی کمتــر به فکر 
همسایه بودند و کمتر از دوســت و فامیل سراغ 
می گرفتند؛ سرشان به زندگی خودشان گرم بود 

و هر چه داشتند برای خودشان خرج می کردند.
حاال ایــن روزها کرونــا بهانه خوبی شــد تا 
بازار همــدردی و همراهی با دیگرانــی که وضع 
زندگی شــان به خوبی بقیه نیســت داغ شده و 
هر فرد به قدر توان برای یاری برادران دینی گام 

بردارد.
در دیــار بــزرگ بیدارگــر مشــرق زمین هم 
جلوه های مواســات و کمک مؤمنانه به چشــم 
می خورد؛ از تولید و توزیع ماسک رایگان تا ذبح 

قربانی و دستگیری از نیازمندان.
رئیــس ســتاد مردمــی مقابله بــا کرونا در 
اســدآباد با اشــاره به جلوه های مواسات در این 
شهرســتان گفت: 4 هــزار نفر بر اثر گســترش 
ویروس کرونا در اســدآباد دچار آســیب شغلی 
شده اند که بسته های معیشتی در دو مرحله بین 

آن ها توزیع شد.
حجت االســام سید موسی حســینی مجد 
افزود: در مرحله نخســت 2 هزار بسته غذایی 
و در مرحلــه دوم هزار و 700 بســته بین افراد 
آســیب دیده از کرونا توزیع شــده و آســتان 
قدس رضــوی و یک بنیــاد خیریــه هم 300 

بسته هدیه کردند.
وی بیان کــرد: در کنار ســتاد مردمی مقابله 
با کرونا، مؤسســات خیریه هم به جامعه هدف 

خود با اهدا بسته های غذایی کمک می کنند.
امام جمعه اسدآباد از جمع آوری 170 میلیون 
تومان کمک نقدی از مردم خبر داد و گفت: این 
مبلغ بین 250 کارگر روزمزد اسدآباد توزیع شده 
و به هر یک از آن ها از 100 هزار تا 300 هزار تومان 

تعلق گرفت.
به نقل از تســنیم، حســینی مجد اعام کرد: 
مردم متدین اسدآباد تعداد زیادی دام را به نیت 
ســامتی حضرت امام زمان)عــج( و رفع با در 
روزهای گسترش ویروس کرونا قربانی کرده اند.

مشاجره خونین زوج 
غیربومی در همدان 

قتل زن جوان را رقم زد
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانده انتظامی 
شهرســتان همدان گفــت: درگیــری خونین و 
حمله ور شــدن زن و شــوهر با چاقو به ســمت 
یکدیگر در یکی از شهرک های حاشیه شهر همدان 

سبب مرگ زن جوان شد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ جمشید باقری 
روز چهارشنبه بیان کرد: همســایگان یک منزل 
مسکونی با شنیدن صدای جر و بحث شدید یک 
زوج، موضوع را به مرکز فوریت های پلیســی 110 

اطاع دادند.
وی اضافه کــرد: مأموران بی درنــگ در این 
محل حضــور یافته اما با جســد بــی جان زن 
24 ساله ای به همراه جســم خونین مرد جوان 
مواجه می شوند که زن جوان پیش از رسیدن به 
بیمارســتان به علت اصابت چاقو به ناحیه شکم 

جان خود را از دست داد.
فرمانده انتظامی شهرســتان همــدان ادامه 
داد: مرد 27 ســاله نیز بــر اثر اصابــت چاقو به 
شدت مجروح و توســط آمبوالنس اورژانس به 

بیمارستان شهر همدان منتقل شد.
ســرهنگ باقری بیان کرد: طبق بررسی های 
صورت گرفته این زوج غیر بومی از یکسال پیش 
با هم اختاف خانوادگی داشتند که این اختاف 
منجر به درگیری شدید آنها در روز حادثه شده و 
آنها با چاقوی آشپزخانه درگیر و به یکدیگر ضربه 

وارد کردند.
وی با بیــان اینکه این دومین قتل در ســال 
جاری اســت اظهار کرد: در قتل نخســت نیز که 
دهم اردیبهشت ســال جاری رخ داد 2 نفر سوار 
بر خودروی پژو 405 فردی 50 ســاله را به قصد 
سرقت خودرو، به قتل رســانده و جسدش را در 
مجاورت کــوه »خورزنه« واقــع در انتهای کوی 

شهید بهشتی رها کردند.
ســرهنگ باقــری ادامــه داد: متهمــان به 
قتل هنــگام تعقیــب و گریز و خــروج از حوزه 
اســتحفاظی همدان با کمک پلیس راه ســاوه 

دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.

خبــــــــر

خسارت 53 میلیارد تومانی 
تگرگ به باغ های مالیر

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــر جهاد 
کشاورزی شهرستان مایر از خسارت 53 میلیارد 
تومانــی تگرگ بــه باغ های مایر طــی چند روز 

گذشته خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی مــروت امیری اظهار 
کرد: بارش هــای تگرگ در چند روز گذشــته 53 

میلیارد تومان به باغات مایر خسارت وارد کرد.
وی بــا بیان اینکــه یک هــزار و 270 هکتار از 
باغات شهرســتان از تگرگ خســارت دیده است 
گفت: باغات انگور و درختان گــردو، بادام، آلبالو، 
گیاس و هلــو در بخش مرکزی و زند خســارت 
دیدند. مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مایر 
بیشترین خســارت به باغات انگور را میزان 840 
هکتار با 70 درصد دانســت و با بیان اینکه برآورد 
خســارت 42 میلیارد تومان اســت افزود: سطح 
خســارت در باغات گــردو به میــزان 60 درصد با 
260 هکتار، باغات بادام یکصد هکتار با 50 درصد 
خسارت و باغات هلو با 50 درصد خسارت در 35 

هکتار بوده است.
وی با بیان اینکه 35 هکتار از باغات زردآلو نیز 
بر اثر بارش تگرگ 50 درصد خسارت دیده است 
تصریح کرد: این خسارت در سایر محصوالت نیز 

کمتر بوده است.
امیــری بــا بیــان اینکــه بیمــه محصوالت 
کشــاورزی یکی از مهمترین تأکیدات مسووالن 
جهاد کشــاورزی بــه کشــاورزان اســت گفت: 
متأســفانه کشــاورزان کمتر به ایــن بحث توجه 

دارند.
وی در گفتگو بــا فارس، با بیــان اینکه جهاد 
کشــاورزی به جد پیگیر مســائل و مشــکات 
باغداران اســت اظهار کــرد: در صــورت حمایت 
دولت ما نیز اقدام الزم را برای رفع مشکل انجام 

خواهیم داد.

ابتالی 130 نفر به کرونا
 در نهاوند

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیر شــبکه 
بهداشــت شهرســتان نهاوند تعــداد مبتایان به 
کرونا در این شهرســتان را 130 نفــر عنوان کرد و 

گفت: در حال حاضر 9 نفر بستری هستند.
به گزارش هگمتانــه، مؤمنعلی دارابی در جمع 
خبرنگاران اظهــار کرد: از ابتدای شــیوع کرونا در 
این شهرســتان 130 نفر به کرونا مبتا شــدند و 
درصد باالیی از آنها بهبــود یافتند که در این زمینه 

وضعیت ما از همدان بهتر است.
وی با بیان اینکه طی مــدت این مدت 313 
مورد مشکوک به کرونا شناســایی شد که تست 
تشخیص برای 130 نفر مثبت اعام شد گفت: ما 
هنوز به وضعیت ســفید در شهرستان دست پیدا 

نکرده ایم.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند گفت: 
از آنجا که گرما روی این ویــروس تأثیری ندارد 
خطر آن جدی است و ممکن است در صورتی که 
مراعات الزم صورت نگیرد با افزایش ابتا و حتی 

وضعیت قرمز مواجه شویم.
وی بــر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و 
دستورالعمل های ستاد مرکزی کرونا تأکید کرد و 
افزود: بر اساس بازدیدها و نظارت هایی که از مراکز 
ورزشــی به عمل آمده هنوز چندین سالن ورزشی 

فعالیت داشتند که دو واحد آنها پلمب شد.
دارابی افزود: در ناوگان حمــل و نقل عمومی 
نیز تعدادی از رانندگان تاکســی ماسک نداشته 
و در ایســتگاه نــاوگان حمل و نقــل عمومی کار 

ضدعفونی انجام نمی شود.
از  بازدیدهــای شــبانه  بــه  وی همچنیــن 
قلیان ســراها با همکاری پلیس اماکن اشاره کرد 
و گفت: بــا توجه به اینکه برخی قلیان ســراها در 
شــب فعالیت دارند لذا با همکاری پلیس اماکن 
شهرســتان از چند مرکــز عرضه بازدید شــد که 

تعدادی از آنها را پلمب کردیم.

بسیج مهندسان 
به دنبال اجرای طرح 
»همگام با کشاورز«

 در 100 روستای نهاوند 
هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده سپاه ناحیه 
نهاونــد گفت: به منظــور اجرای عملیــات مبارزه 
با آفات و ســن غات طرح همگام با کشاورز در 

یکصد روستای شهرستان اجرا می شود.
به گزارش هگمتانه، علی مختاری در نشســت 
هماهنگی طرح »همگام با کشــاورز« اظهار کرد: 
طرح همگام با کشاورز با همکاری بسیج مهندسان 

و جهاد کشاورزی در نهاوند اجرا خواهد شد.
وی افزود: این طرح راســتای مبارزه با آفات 
و ســن غات و با هدف افزایش کیفیت و کمیت 

محصوالت کشاورزی انجام می شود.
در ایــن مراســم مدیــر جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان نهاوند نیز ضمن تقدیر از همکاری و 
خدمات ســپاه پاسداران و بســیج افزود: جهاد 
و ســپاه از ابتدای انقاب با پیوند بــرادری که با 
هم داشته همواره در خط مقدم خدمت به مردم 

بوده و هستند.
علــی کمالی نــژاد افــزود: مجموعــه جهــاد 
کشــاورزی با تمام تــوان خود آمــاده کمک در 
اجرای طرح »همگام با کشــاورز« است و در این 

راه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

30 طرح اقتصادی در مالیر پیگیری می شودخبــــــــر
فرماندار: به دنبال ثبت جهانی تپه »نوشیجان« هستیم

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار مالیر گفت: 
در ســال 99 فهرســت 30 طرح مهم شناسایی و به 
مدیران دستگاه های مرتبط اعالم شــده که باید تا 
بیستم هر ماه گزارش پیشــرفت فیزیکی و موانع و 

مشکالت این طرح ها را اعالم کنند.
  به گزارش هگمتانه، قدرت هللا ولدی در ســتاد 
اقتصاد مقاومتی با اشاره به نامگذاری سال 99 به 
نام »جهش تولید« اظهار کرد: این موضوع نشــان 
می دهد که اشــتغال و معیشت مردم بسیار مهم و 

مورد توجه است.
وی با بیان اینکه طی سال گذشته در شهرستان 
مایر فعالیت های خوبی صورت گرفت افزود: اگر 

ورود برای مــواردی از جمله جهانی شــدن مبل و 
منبت و دیگر پروژه های بــزرگ صورت نمی گرفت 
شــاید گرفتاری اقتصادی در شهرستان به مراتب 

بیشتر از اینها بود.
فرماندار مایر با بیان اینکه تحریم های ظالمانه 
دشمنان، مســائل و مشــکاتی را به وجود آورده 
اســت گفت: با زحمات و تاش های شــبانه روزی 
مدیــران در قالب اقتصــاد مقاومتــی می توانیم 

تحریم ها را کم اثر کنیم.
وی با اشــاره به اینکه در حوزه هــای مختلف 
از جمله کشــاورزی، صنعت، گردشــگری و دیگر 
موارد وضعیــت خوبی را در ســطح شهرســتان 

داریــم تصریح کــرد: اســتان همدان در ســال 
گذشــته رتبه اول اقتصاد مقاومتی را در ســطح 
کشور کســب کرد که نشــان از زحمات و تاش 
مدیــران و در راس آنهــا تدابیــر و پیگیری های 

استاندار همدان بود.
ولدی در ادامه افزود: به دنبال این هســتیم که 
تپه نوشیجان به عنوان یک اثر ماندگار تاریخی در 
شهرستان به عنوان ســومین اثر شهرستانی ثبت 

جهانی شود.
وی با بیــان اینکه در ســال 99 فهرســت 30 
طرح مهم شناســایی و به مدیران دســتگاه های 
مرتبط اعام شــده کــه باید تا بیســتم هــر ماه 

گزارش پیشرفت فیزیکی و موانع و مشکات این 
طرح ها را اعام کنند گفت: با توجه به شــعار سال 
و ظرفیت باالی شهرســتان باید در مــوارد 14 گانه 
اقتصاد مقاومتی تاش بیشتری شود و انتظارات 

بیشتری هم در این زمینه وجود دارد.
به نقل از فارس، فرماندار مایر با تأکید بر اینکه 
مدیران شهرســتان پیگیری ویژه تری برای جذب 
اعتبارات از استان داشته باشــند خاطرنشان کرد: 
باید در سال جهش تولید، تاش بیشتری کنیم تا 
موانع و مشکات سر راه ســرمایه گذاران رفع شود 
و در این خصوص مدیران باید تاش چند برابری 

داشته باشند.

فرماندار اسدآباد نوید داد:

تحویل بدون واسطه گوجه به کارخانه رب اسدآباد
فرمانــدار  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
اســدآبادی  کاران  گوجــه  گفــت:  اســدآباد 
تولیدات امســال خــود را با خیال آســوده و 
بدون واســطه تحویل کارخانه رب گوجه فرنگی 

دهند. شهرستان 
به گزارش هگمتانه، مجید درویشی چهارشنبه 
24 اردیبهشــت ماه در جلســه با مدیریت جدید 
کارخانه رب گوجه فرنگی شهرســتان اســدآباد، 
اظهار کرد: مؤسســه مالی اعتباری نــور مالکیت 
جدیــد کارخانه رب گوجه فرنگی شهرســتان را به 
عنوان تنها کارخانه رب اســدآباد بــر عهده گرفته 

که در رابطــه با تغییر مدیریت ایــن کارخانه هیچ 
دغدغه خاطری برای بهره بــرداران گوجه فرنگی 
وجود نداشته و با خیال راحت و ضریب اطمینان 
بــاال و بدون هیــچ واســطه می تواننــد تولیدات 
امســال گوجه فرنگی خود را تحویل این کارخانه 

دهند.
وی با بیان اینکه شهرســتان اسدآباد در سطح 
اســتان همدان دارای رتبه اول تولید گوجه فرنگی 
است، افزود: سال گذشــته 1350 هکتار از اراضی 
شهرستان به کشت گوجه فرنگی اختصاص داشت 
که از این میــزان اراضی افــزون بــر 70 هزار تن 

محصول گوجه برداشت شد.
درویشــی تعهد امســال کشــت گوجه فرنگی 
شهرســتان را 1000 هکتار برشــمرد و تصریح کرد: 
براساس پیش بینی ها کشت گوجه فرنگی امسال 
شهرســتان 20 درصد نســبت به این میزان تعهد 

سال افزایش خواهد داشت.
وی تعــداد بهره بــرداران تولید گوجــه فرنگی 
شهرســتان را 800 نفر اعام کرد و گفت: شهرستان 
اسدآباد یکی از قطب های مهم تولید گوجه فرنگی 
در استان همدان بوده که هر ساله بخش عمده ای 
از تولیدات جالیزی این شهرستان به این محصول 

اختصاص دارد.
درویشی یادآور شــد: کارخانه رب گوجه فرنگی 
اســدآباد در ســال 94 با ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی احداث شــد که این کارخانــه در فصل 
گوجه فرنگــی روزانــه ظرفیت دریافــت 1300 تن 

گوجه فرنگی را داراست.
به نقل از ایســنا، وی در پایان خاطرنشان کرد: 
این کارخانه ضمن دریافت گوجه فرنگی کشاورزان 
اسدآبادی و سایر شهرســتان های استان همدان، 
ظرفیت دریافت و جذب گوجه فرنگی غرب کشــور 

را نیز دارد.

پیگیری راه اندازی خط تولید منبت سه بعدی در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیــر کل اوقاف و 
امور خیریه استان همدان گفت: با توجه به جایگاه 
ویژه شهرستان مالیر در حوزه مبل و منبت به دنبال 
آن هستیم تا خط تولید منبت سه بعدی را در مالیر 

راه اندازی کنیم.
 بــه گــزارش هگمتانــه، حجت االســام رضا 
حاجی زین العابدینــی در دیدار بــا فرماندار مایر 
با اشــاره به ظرفیت های این شهرســتان در حوزه 
وقف اظهار کرد: وجود واقفــان خیراندیش در این 

شهرستان جایگاه ویژه به آن بخشیده است.
وی با بیان اینکه مایر در اســتان نیز رتبه برتر 

وقف را دارد گفت: از محل درآمد موقوفات در مایر 
تاکنون توسعه و عواید باالیی در شهرستان داشتیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه عمل به نیت واقــف اولویت ما در 
حوزه وقف اســت افزود: از زحمات و حمایت های 
فرماندار ویــژه شهرســتان مایر تقدیر و تشــکر 

می کنم و ایشان را جزء خانواده وقف می دانم.
وی بــا بیــان اینکــه با یکــی از شــرکت های 
دانش بنیان در حال رایزنی و عقد قرارداد هســتیم 
گفت: پیگیر این هســتیم تا خط تولید دســتگاه 
استریل که قابلیت استفاده در مکان های مختلف 

را دارد به مایر بیاوریم.
زین العابدینی تصریح کرد: بــا توجه به جایگاه 
ویژه شهرســتان در حوزه مبل و منبت به دنبال آن 
نیز هســتیم که خط تولید منبت ســه بعدی را در 
مایر راه اندازی کنیم تــا بتوانیم از ضایعات مبل و 

منبت برای مشاغل خانگی استفاده کنیم.
فرماندار مایــر نیز با بیان اینکــه اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان یک ظرفیت ارزشمند است که 
بر اســاس نیات واقف خدمات شایانی را به مردم 
شهرستان ارائه می دهد گفت: مایر زادگاه واقفین 
خیراندیش زیادی از گذشــته تا کنون بوده و این 

واقفین همچنان در شهرستان فعالیت دارند.
قدرت هللا ولدی افزود: به دنبال ســاخت شهر 
نمایشــگاهی مبل و منبت هســتیم کــه یکی از 
محورهــای اصلی این پروژه اوقــاف و امور خیریه 

خواهد بود.
وی ضمن تقدیر از مساعدت و همکاری رئیس 
اوقاف مایــر در زمینه هــای مختلف بــا ادارات و 
نهادهای شهرســتان و مردم تصریح کرد: ساخت 
و ســازهایی که اوقاف در حوزه های مختلف دارند 
در نهایت مزایــای آن به خــود مردم شهرســتان 

بازمی گردد.

لزوم تحقق 81 هزار پیوند گردو درتویسرکان
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار تویسرکان از 
لزوم تحقق 81 هزار پیوند گردو براســاس سند سه 
ســاله درشهرســتان خبر داد و گفت: البته کیفیت 

نباید فدای کمیت شود.
به گزارش هگمتانه، ســید رســول حسینی در 
کارگروه استانی طرح سرشــاخه کاری با اشاره به 
اینکه بر اســاس سند ســه ساله امســال باید 81 
هزار پیوند در شهرســتان تویســرکان انجام شود 
اظهار کرد: هدف گذاری برای تحقق ســهمیه پیوند 
شهرســتان باید مد نظر همه باشــد؛ البته در این 

میان نباید کیفیت فدای کمیت شود.
وی بــا تأکید بــر اســتفاده بهینــه از فرصت 
باقیمانده بــرای پیوندزنی و دســتیابی به بخش 
حداکثری از برنامه تدوین شده از سوی مسووالن 
خواستار اطاع رسانی الزم برای افزایش مشارکت 
باغداران و گروه های ویژه پیوندزنی شد و گفت: ما 
به عنوان مســوول باید در خصوص چرایی کاهش 
یا افزایش اجرای پیوندزنی در فرایند ســه ســال 
ســند این طرح نســبت به افکار عمومی پاسخگو 

باشیم.
فرمانــدار تویســرکان با اشــاره به مســاعدت 

مالی 10 تا 15 درصدی بودجه امســال شهرستان 
برای اجرای این طرح بیان کــرد: با مدیرکل جهاد 
کشــاورزی همدان جلســه ای را در این خصوص 

هماهنگ کردیم.
وی با تأکید بــر اینکه مبنای کار گــردو در دنیا 
تویســرکان اســت گفت: تا زمانی که بنده در این 
مسؤولیت هستم اجازه هزینه حتی کمترین مبلغ 
را به دســتگاه های دولتی برای اجرای جشــنواره 
گردو نمی دهــم؛ چراکه باید بخــش خصوصی با 

قدرت پای کار باشد.

*سهم تویســرکان از 63 هزار پیوند امسال در 
همدان 38 هزار پیوند است

مدیر امــور باغبانی جهاد کشــاورزی اســتان 
همدان نیز با اشــاره به اینکه گردوی تویســرکان 
جایگاهی خاص برای کشور دارد و کسی نمی تواند 
بــر آن خدشــه ای وارد کند اظهــار کــرد: گردوی 
تویسرکان نشــان تجاری سازی شــده و این مهم 
باعث افتخار همه اســت تا هرچه در تــوان داریم 

برای ارتقای این جایگاه انجام دهیم.
حجت هللا شهبازی با اشاره به وابستگی اقتصاد 

شهرســتان تویســرکان به گردو گفت: هــر زمان 
برنامه ای در حوزه کاری محصول گردو بوده اولویت 
ما بدون هیچ رقیبی تویســرکان بوده، هســت و 

خواهد بود چراکه حق این شهرستان است.
وی با بیان اینکــه 120 هزار پیوندک از کشــور 
تأمین و همه را در ســردخانه تویســرکان مستقر 
کردیــم تأکید کرد: امســال برای نخســتین بار با 
مشــارکت باغداران پیوندزنی با هدف ایجاد تعهد 

بیشتر برای باغدار داشتیم.
مدیر امــور باغبانی جهاد کشــاورزی اســتان 
همدان در خصوص بحث مالــی این طرح ادامه 
داد: حدود 2 میلیــارد تومان تنهــا هزینه خرید 
پیوندک شــده که از این مبلــغ یک میلیارد و 100 

میلیون تومان از یارانه نهاد ملی تأمین کردیم.
وی ضمن اینکــه از فرماندار خواســت برای 
اجرای طــرح به جهــاد کشــاورزی از اعتبارات 
ســال 99 کمک کند اضافه کرد: ســال گذشــته 
11.6 میلیــارد تومــان بــرای بخــش باغبانــی 
پیشــنهاد دادیم که از ایــن مبلــغ 2.2 میلیارد 
تومان مصوب شــد که تنهــا 780 میلیون تومان 

یافت. تخصیص 

شــهبازی با بیان اینکه از 26 فروردین امسال 
تاکنون 63 هزار پیوند در اســتان همــدان انجام 
دادیم که بیش از 38 هزار پیوند در تویسرکان بوده 
گفت: ما بــرای انجام پیوند تا 10 تــا 15 خردادماه 
مشــکلی برای پیوند نداریم، امــروز روزانه 4 هزار 

پیوند در استان زده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: از 45 هزار پیوند ترمیمی 
برای ســال گذشــته 33 هزار پیوند را شهرستان 
تویســرکان گرفته که همه هزینه های آن را دولت 

پرداخت کرده است.
مدیر امــور باغبانی جهاد کشــاورزی اســتان 
همدان درباره تأکیــد فرماندار مبنــی بر معطوف 
شــدن تاش ها برای تحقق 81 هــزار پیوند طبق 
سند سه ساله گفت: اطاع رسانی مجدد به صورت 
گسترده بین باغداران شهرستان با کمک متولیان 

امر و اهالی رسانه انجام می شود.
بــه نقــل از فــارس، وی با اشــاره بــه اینکه 
تویســرکان 29 درصد گردوی اســتان را چه از نظر 
مساحت و چه از نظر تولید دارد افزود: 10 هزار نهال 
امسال در سطح استان توزیع کردیم که 8 هزار آن 

به شهرستان تویسرکان آمده است.

مرحله نخست طرح گردشگری سراب »گیان« اجرا می شود

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرستان 
نهاوند گفت: طرح گردشگری ســراب گیان تهیه و 
تدوین شده و اجرای مرحله نخســت آن با مصوبه 
کارگروه میــراث فرهنگــی از چنــد روز آینده آغاز 

می شود.
به گزارش هگمتانه، محســن جانجــان افزود: 
این طرح شــهر گیان از جمله ســایت مــوزه، تپه 
گیان، پارک هــای نواری را نیز شــامل می شــود 
و جانمایی هایــی در آن وجود دارد که مشــتمل بر 
تأسیســات گردشــگری مانند اکو کمپ، آالچیق، 

رستوران و... است.
وی ادامــه داد: از گذشــته اقداماتــی بــرای 
ساماندهی سراب گیان انجام شــده و با توجه به 
لزوم رعایت پیوســت های محیط زیســت، منابع 
طبیعی و سایر دستگاه های مربوطه در این مکان، 
طرح گردشگری کارشناسی شــده آن ضروری به 

نظر می رسید که توسط شهرداری گیان تهیه شد.

جانجان با اشــاره بــه اینکه شهرســتان نهاوند 
ظرفیت ایجاد زیرســاخت های گردشگری را دارد، 
تصریح کــرد: زیرســاخت های گردشــگری باید 
توســعه پیدا کند تا ماندگاری گردشگر را در منطقه 
شاهد باشــیم که خوشبختانه ســراب های نهاوند 

طی شش سال اخیر پیشرفت چشمگیری در این 
حوزه داشته و افزایش دو برابری گردشگر را شاهد 

بوده ایم.
وی با بیان اینکه پس از توســعه زیرساخت ها 
ایجاد جزئیات در حوزه گردشگری اهمیت زیادی 

دارد، گفت: این موارد در جذب گردشگر مؤثر است 
و صرفــه اقتصــادی در حوزه صنعت گردشــگری 
زمانی اتفــاق می افتد کــه ماندگاری گردشــگر را 
در منطقه بیشــتر کنیم و رویکرد ما در شهرستان 

نهاوند بر این اصل مهم متمرکز است.
جانجان خاطرنشــان کرد: در شهرستان نهاوند 
12 ســراب وجود دارد که مهمترین ها آنها ســراب 
گیان، گاماســیاب و فارسبان هستند و قصد داریم 
به صورت تدریجی زیرســاخت هایی برای ســایر 
ســراب ها ایجاد کنیم همچنین طرح گردشــگری 
سراب های فارســبان و گاماســیاب در حال آماده 

سازی هستند.
به نقل از ایســنا،، ســراب گیان در 18 کیلومتری 
جنوب غربی شهر نهاوند و دو کیلومتری تپه باستانی 
گیان قرار دارد و یکی از نادرترین مناطق غرب کشور 
است، این منطقه گردشــگری با توجه به آب وهوای 
خوب، انواع گونه های جنگلی و گیاهــی، وجود آب 

فراوان و... همواره پذیرای مسافران بوده است.

شهرستان
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فرصت کشاورزان برای 
سم پاشی تا پایان اردیبهشت

هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: مدیر حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
گفت: کشــاورزان همدان تا پایان اردیبهشــت 

فرصت دارند مزارع خود را سم پاشی کنند.
به گزارش هگمتانه، شهرام پیشه ور بیان کرد: 
ســن غات و علف های هرز در مزارع کشاورزی 

محصوالت کشاورزان را تهدید می کند.
وی با بیان اینکه سن غات و علف های هرز 
در مزارع کشــاورزی دو عامل بیماری است که 
محصوالت کشــاورزان را تهدید می کند ، گفت: 
کشاورزان باید با تهیه ســموم و آفت زدایی به 
موقع مزارع خود را از ســن غــات و علف های 

هرز محافظت کنند.
وی افزود: اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت 

زمان مناسب برای سم پاشی مزارع است.
مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان با اشاره به اینکه عدم سم پاشی 
به موقع می تواند محصوالت تولیدی کشاورزان 
را از نظر کیفیت با مشــکل مواجــه کند، تأکید 
کرد: آفات در محصوالت منجر به کاهش درآمد 

روستاییان و کشاورزان خواهد شد.
پیشه ور در ادامه بیان کرد: کشاورزان استان 
با مراجعه به جهاد کشــاورزی در شهرستان ها 
برای مقابله با ســن غات و علف هــای هرز از 

مشاوره کارشناسان استفاده کنند.
او اضافه کرد: در بیش از 80 هــزار هکتار از 
مزارع اســتان همدان مبــارزه با ســن غات 
و بیــش از 100 هزار هکتــار از مــزارع مبارزه با 

علف های هرز انجام شده است.

دستگیری 66 معتاد متجاهر 
در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده انتظامی 
استان همدان گفت: 66 معتاد متجاهر با اجرای 
طرح ضربتی جمع آوری معتادان از نقاط آلوده 

در شهرستان همدان دستگیر شدند.
بــه گــزارش هگمتانه، ســردار بخشــعلی 
کامرامــی صالح بیــان کرد: یکــی از دغدغه ها 
و مطالبه هــای اصلی مــردم در حــوزه امنیت 
اجتماعی جمع آوری معتــادان متجاهر و پاک 

سازی اماکن عمومی و خیابان ها است.
وی اضافه کرد: برابر ســوابق موجود بخشی 
از جرایم خرد نظیر ســرقت ها توسط معتادان 
متجاهر صورت می گیرد بنابراین پلیس مبارزه 
با مواد مخدر همدان در راستای پاسخ گویی به 
این مطالبه، اقدام به اجــرای طرح جمع آوری 

معتادان متجاهر کرد.
فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: با 
مشارکت پلیس مبارزه با موادمخدر و مأموران 
انتظامی شهرســتان همــدان و در نظر گرفتن 
پروتکل های بهداشتی، 66 معتاد متجاهر جمع 
آوری و پــس از غربالگری به مراکــز ماده 16 

تحویل داده شدند.

60 پروژه نوسازی مدارس 
در همدان افتتاح می شود

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان 
از افتتاح 60 پروژه در این مجموعه طی امســال 
خبر داد و گفت: 120 میلیارد تومان در این زمینه 

هزینه شده است.
به گزارش هگمتانه، فرزاد تیموری با اشــاره 
به اجرای پروژه های تعمیر، تجهیز و نوســازی 
مدارس استان اظهار کرد: خوشبختانه از طریق 
اعتبــارات خوب اســتانی و ملــی و نیز کمک 
خیران نیک اندیش اکثر پروژه ها فعال هستند.

وی بیان کرد: شــیوع بیمــاری کرونا باعث 
شد کمی در کار اجرا خلل وارد شود اما در حال 

حاضر اکثر پروژه ها فعال هستند.
مدیرکل نوســازی مدارس استان همدان با 
اشاره به اینکه خوشبختانه امسال تعداد زیادی 
از پروژه ها تکمیل شــده اند گفت: در این سال 
حداقل 60 پروژه را افتتــاح و تحویل آموزش و 

پرورش خواهیم داد.
وی با بیان اینکه اعتبــار این پروژه ها تقریبا 
120 میلیارد تومان اســت افــزود: 20 پروژه  با 

هزینه خیران افتتاح می شود.
تیموری تأکید کرد: امسال 19 هزار مترمربع 
زیربنــا بــا 150 کاس درس بــه صــورت 100 
درصد خیرساز و با مشــارکت خیرین با دولت 

بهره برداری می شود.

خبــــــــر

پزشکان داروهای ایرانی
 را جایگزین داروهای 

وارداتی کنند

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: معاون غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در پاسخ 
به نبود یــا کمبود داروهای بیمــاران خاص در 
داروخانه های اســتان گفت: به پزشکان توصیه 
می شــود به بیمــاران داروهای ایرانی مشــابه 

خارجی تجویز کنند.
به گزارش هگمتانه، ایرج خــدادادی اظهار 
کرد: داروهای بیماران خاص براســاس سهمیه 
هر اســتان و تعداد بیماران همان استان که در 
سامانه دانشگاه علوم پزشــکی به ثبت رسیده 
و پرونده تشکیل شــده، توزیع می شود و هیچ 

استانی مازاد بیماران دارو دریافت نمی کند.
وی افــزود: بــا توجه بــه اینکــه برخی از 
داروهای بیماران خاص وارداتی است و یا مواد 
اولیه این داروها از خارج کشور تأمین می شود، 
تحریم ها باعث تأخیــر در ورود داروها یا مواد 
اولیه می شود و این امر باعث کاهش یا کمبود 

عرضه خواهد شد.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن ســینا اضافه کرد: در این موارد به پزشکان 
توصیه می شــود به بیماران داروهای مشــابه 
خارجی تجویــز کنند تــا این افراد با مشــکل 

مواجه نشوند.
وی درباره کمبود عرضه و توزیع ماســک و 
دســتکش التکس در داروخانه هــا نیز گفت: 
این مشــکل مختص همدان نبوده و در کشور 
وجود دارد چراکه اولویــت توزیع این اقام با 
کارکنان بیمارســتان ها و کادر پزشــکی است 
و همه اقــام مصرفــی روانه بیمارســتان ها 

می شود.
خدادادی تأکیــد کرد: براســاس تصمیم 
وزارت بهداشت مقرر شد تا ســهمیه ای برای 
داروخانه ها درنظر گرفته شــود تا افراد عادی 
نیــز از این محصــوالت اســتفاده کننــد اما 
تاکنون ماسک یا دستکشــی از سوی وزارت 
بهداشــت در اختیــار داروخانه هــا اختصاص 

نیافته است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر دســتکش و 
ماســک هایی که در کارگاه ها تولید و با نظارت 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت در اســتان 
توزیع می شــود، جواب گوی نیاز همشــهریان 

است.
این مسؤول در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: 
از آنجایی که اولویت توزیع اقام بهداشــتی با 
کادر درمانی است، از این رو باید منتظر کاهش 
رشــد بیماری در کشور باشــیم تا بتوانیم اقام 

بهداشتی را در داروخانه ها نیز عرضه کنیم.

اثربخشی طرح های 
آبخیزداری در مهار سیالب

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیرکل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان همــدان گفت: 
اثربخشــی طرح های آبخیزداری در مهار سیالب 

اثبات شده است.
به گزارش هگمتانه، اسفندیار خزائی با اشاره 
به اقدامات مؤثر در حوزه های آبخیز استان طی 
دو ســال اخیر از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی گفت: اجــرای پروژه های آبخیــزداری در 

استان همدان تداوم خواهد داشت.
خزائی اظهار کرد: با اقدامات خوب و مؤثری 
که در حوزه های آبخیز شهرستان همدان و دیگر 
حوزه های آبخیز شهرســتان های استان انجام 
شده اســت، این اقدامات اثر بخشی مطلوبی 
در مهار ســیاب و تغذیه ســفره های آب های 
زیرزمینی داشته و توانسته تهدید سیاب ها را 

به فرصت تبدیل کند.
وی در ادامه افــزود: خوشــبختانه طی دو 
سال اخیر با دستور مقام معظم رهبری از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی اعتبارات ویژه ای 
برای طرح هــای آبخیزداری اختصــاص یافته 
و اقدامات درخور توجهی در ســطح حوزه های 
آبخیز استان انجام شده که این اقدامات شامل 
عملیات مکانیکی )ســازه ای(، بیومکانیکی و 
بیولوژیکی بــوده که در پــی بارش های صورت 
گرفته دو ســال اخیر، این اقدامات اثر بخشی 
مثبت خود را در مهار ســیاب به خوبی نشــان 

داده اند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همدان با بیــان اینکه پروژه هــای آبخیزداری 
و آبخوان داری عاوه بر کنترل ســیل، رســوب 
و کاهش فرســایش خــاک، موجــب تقویت 
منابع آب زیرزمینی و بهبود پوشــش گیاهی و 
نهایتًا موجب رونق کســب و کار و جهش تولید 
می شــود، گفت: امســال نیز تداوم اجرای این 
گونه پروژه هــا را که در حفظ منابــع پایه آب و 

خاک مؤثرند در دستور کار داریم.

خبــــــــر

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان:

آزادسازی 84 هزار متر از حریم رودخانه های همدان مهم ترین اقدام آب منطقه ای
الی روبی 130 کیلومتر از رودخانه ها

هگمتانه، گروه خبر همدان: بیــش از 84 هزار 
مترمربع از حریم رودخانه های همدان آزادســازی 

شد.
به گــزارش هگمتانــه، معــاون هماهنگی امور 
عمرانــی اســتاندار همــدان صبح چهارشــنبه در 
چهل و ششــمین شــورای حفاظــت از منابع آب 
اســتان همدان گفت: باید تمامــی واقعیت ها به 
ســرمایه گذاران گفته و با آنها شفاف برخورد شود و 

سپس از آنان حمایت کامل صورت گیرد.
محمودرضا عراقی از زحمات و پیگیری شرکت 
آب منطقه ای در راستای ســاماندهی و الی روبی 
رودخانه هــا و همچنیــن مدیریــت ســیاب به 

خصــوص ســیاب فروردین تشــکر کرد 
و گفــت: انجــام الی روبی و آزادســازی 
تصرفات در حاشیه رودخانه ها از مهمترین 

فعالیت های شرکت آب منطقه ای است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
همدان گفت: در این راســتا افراد سودجو و 
متصرفین اراضی ملی مشکاتی را در مسیر 
اجرا و عملیات به وجود می آورند که در جهت 
تسریع در اجرای کار و قطع دست سودجویان 
همکاری و همراهی بیــش از پیش مراجع 

قضائی و انتظامی مورد نیاز است.
عراقی افزود: ایمن ســازی رودخانه ها 
در شهرها و روســتاها و نیز خارج از مراکز 
جمعیتی منجر به آسایش خاطر هموطنان 
شده و از بروز خســارت های جانی و مالی 

جلوگیری خواهد کرد.
وی تأکید کــرد: مــا نمی توانیم جلوی 
توسعه را در اســتان همدان بگیریم و باید 

تمهیدات الزم برای ورود ســرمایه گذار به اســتان 
همدان اندیشــیده شــود که البته آن هم باید در 

چارچوب قانون باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان 
افزود: بایــد تمامی واقعیت ها به ســرمایه گذاران 
گفته و با آنها شــفاف برخورد شود و سپس از آنان 

حمایت کامل صورت گیرد.
وی گفت: مهمترین رکن آگاهی بخشی جامعه 
اســت و هرچه آگاهی مردم بیشتر شــود کارها با 

سهولت و بدون تنش انجام خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای همدان نیز 
گفت: از ابتدای امســال تاکنــون 130 کیلومتر از 

رودخانه های این اســتان با هدف کنترل سیاب 
الی روبی شده است.

منصور ستوده افزود: با الی روبی رودخانه های 
این استان در فروردین امســال مشکلی از جهت 

سیاب نداشتیم و به خوبی سیاب کنترل شد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری ) یکم 
مهر ماه 1398( تاکنــون 456 میلیمتر بارندگی در 
این استان ثبت شده که نســبت به میانگین بلند 

مدت 38 درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان اظهار 
کــرد: در این مدت تعــداد 65 حلقــه از چاه های 
غیرمجــاز و دارای حکــم قضایی بــه عمق حدود 

ســه هزار متر مســدود شــده که این امر موجب 
صرفه جویــی 2 میلیون و 500 هــزار مترمکعب در 

حجم آب شده است.
ستوده اضافه کرد: در مجموع از ابتدای 
اجرای طرح احیا و تعادل بخشــی از سال 
93 تاکنون تعداد چهار هزار و 29 حلقه چاه 
غیرمجاز با حجم آب صرفه جویی شده 272 
میلیون مترمکعب و عمق انسداد 138 هزار 

متر پر و مسدود شده است.
منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
همدان افزود: تاکنــون تعداد چهار هزار و 
781 دســتگاه کنتور هوشــمند آب و برق 
بــر روی چاه هــای مجاز نصب شــده که 
بیشــترین آن ها مربوط به دشت رزن – 

قهاوند است.
ســتوده اظهار کرد: تعــداد 221 پرونده 
مربوط به تصرف بســتر و حریم رودخانه 
تشــکیل و با پیگیری و همکاری دستگاه 
قضایی 84 هــزار و 800 مترمربــع آن آزاد 

سازی شده است.

اعالم معیارهای انتخاب تولیدکنندگان نمونه
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل اســتاندارد 
اســتان همدان بــا اعــالم معیارهــای انتخاب 
تولیدکننــدگان نمونه گفت: واحد هــای تولیدی و 
خدماتی تا پایان خرداد ماه سال جاری مستندات 
خود را برای طرح ارزیابی و معرفی واحد های نمونه 

استاندارد ارائه دهند.
به گزارش هگمتانــه، محمد مــددی گفت: در 
فرایند ارزیابی واحد های نمونه تولیدی و خدماتی 
تحت پوشش استاندارد، مستندات ارائه شده مورد 
بررسی قرار گرفته اســت و بنابر امتیاز کسب شده 
به عنوان واحد نمونه اســتانی و یا نمونه کشــوری 

انتخاب و مورد تجلیل قرار می گیرند.
وی حداقــل امتیاز بــرای انتخــاب واحد های 
تولیدی نمونه در مقطع استانی را 60 و برای مرحله 

کشوری 70 امتیاز اعام کرد.
مدیر کل اســتاندارد همدان با اشــاره به سال 
جهش تولید گفت: طرح انتخاب تولید کننده برتر 
در ترغیــب تولیدکنندگان به مشــارکت در تدوین 
اســتاندارد و استانداردســازی فرآورده ها بسیار 

مؤثر است.

مددی ادامه داد: هر واحدی که دارای تعدادی 
فرآورده مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد 
در صورتی می تواند در فرآیند انتخاب واحد نمونه 
شــرکت کند که برای همه فرآورده های مشــمول 
مقررات اجرای اجباری اســتاندارد، پروانه کاربرد 
عامت اســتاندارد را دریافت کرده باشد و پروانه 
دارای حداقل سابقه یک ســال باشد و هیچ یک 
از فرآورده ها، عدم انطباق تأیید شده ای، نداشته 

باشند.
مــددی تأکید کــرد: چنانچــه در طــول دوره 
ارزیابی، از طرف ســازمان اســتاندارد علیه واحد 
تولیدی اعام جرم شــده باشــد، واحــد تولیدی 

نمی تواند در فرآیند ارزیابی شرکت کند.
مددی با بیــان اینکه صنایع مشــمول مقررات 
اجــرای اجبــاری اســتاندارد های معیــار مصرف 
انــرژی بایــد گواهینامه انطبــاق معیــار مصرف 
انرژی را دریافت کرده باشــند، گفت: در واحد های 
تولیدکننــده تجهیــزات انــرژی بر، رتبــه انرژی 
فرآورده، باید جزء ســه رتبه برتر انــرژی مطابق با 

استاندارد ملی مربوطه باشد.

مدیرکل اســتاندارد همدان بیان کرد: استمرار 
در حفظ پروانه کاربرد عامت اســتاندارد در وهله 
نخســت اهمیت بــوده و تعــداد کل پروانه های 
بــودن  دارا  تشــویقی،  و  اجبــاری  اســتاندارد 
گواهینامــه حال، عــدم وجود نقــص بحرانی و 
عمده در ســنوات قبــل، کامل بودن آزمایشــگاه 
واحد تولیدی و میزان صادرات در امتیازدهی به 

واحد ها اثرگذار است.
بــه گفتــه وی، مشــارکت واحد تولیــدی در 
تدویــن و تجدیدنظــر اســتاندارد های ملــی و 
تدوین اســتاندارد های منطقه ای یــا بین المللی، 
از شاخص های مورد بررســی برای انتخاب واحد 

نمونه است.
مددی بیــان کــرد: دارا بــودن گواهینامه های 
رســمی مدیریــت معتبــر در ســطوح ملــی و 
بین المللــی، ارتقای ســطح فنــاوری، و چگونگی 
روش ســاخت و تولید که منجر به مــواردی نظیر 
افزایش کیفیت، تولید انبــوه، کاهش قیمت تمام 
شده و کاهش ضایعات شــود، از دیگر معیار هایی 

است که در امتیازدهی واحد ها لحاظ می شود.

وی گفت: تداوم حضور مدیــر کنترل کیفیت، 
فعالیت هــای آموزشــی واحــد تولیــدی بــرای 
ارتقای کیفیــت، چاپ مقــاالت در مجات علمی 
و پژوهشــی معتبــر و همچنیــن فعالیت هــای 
تحقیقاتی مرتبط با ارتقاء رشــته صنعتی، از دیگر 
شاخص هایی اســت که در بررســی واحد نمونه، 

واجد امتیاز تلقی می شود.
مدیــرکل اســتاندارد اســتان همــدان افزود: 
واحد های نمونه مهرماه ســال جاری در روز جهانی 

استاندارد، معرفی و تجلیل می شوند.

خبر همدان

واریز کمک های نقدی به حساب بیماران نیازمند کلیوی
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی استان همدان از واریز کمک های نقدی 
به حســاب بیماران نیازمنــد کلیوی خبــر داد و گفت: 

هشت مرکز دیالیز در استان همدان فعال است.
به گزارش هگمتانه، ابوالفتح میرزایی با اشــاره به 
حمایت از بیماران عضو انجمن بیماران کلیوی اســتان 
اظهار کرد: اخیرا ماهانه به حســاب بیمــاران نیازمند 

مبلغی واریز می  شود.
وی افزود: از بهمن ماه ســال گذشــته بــرای این 
بیمــاران افتتاح حســاب شــده و مبلغی مســاعدت 
می شود تا دیگر حضور فیزیکی نداشــته باشند چون 

قبا کمک ها به صورت نقدی بود.
مدیــر انجمن خیریــه حمایت از بیمــاران کلیوی 
اســتان همدان با اشــاره بــه رعایــت فاصله  گذاری 
اجتماعــی و کاهــش حضــور بیمــاران در انجمن به 
دلیل کنتــرل بیماری کرونا افــزود: از طریق جمعیت 
هال احمر و خیرین 300 بســته بهداشــتی شــامل 
ژل، دستکش و ماســک تهیه و در بیمارستان شهید 
بهشــتی و بعثت، بیمارســتان های بیماران دیالیزی 

توزیع شده است.
وی بــا بیــان اینکــه در انجمــن بخــش دیالیز 
شهرستان ها نیز بســته های اهدایی هال احمر توزیع 
شده اســت گفت: قرار است توســط یکی انجمن های 
مردم نهاد به نام »یاران نگار« حواله غذای گرم به 150 
بیمار عضو انجمن اهدا شــود که با همکاری انجمن ها 
و سازمان های مردم نهاد شاهد این اتفاق خیر در شهر 

همدان هستیم.
میرزایی با اشــاره به اینکه از طریــق هماهنگی با 
سازمان های بیمه ای همچون تأمین اجتماعی و کمیته 
امداد امام)ره(، خواستار تمدید مهلت اعتبار دفترچه ها 
بیماران تا تیرماه شده ایم خاطرنشــان کرد: به منظور 

کنترل بیمــاری کرونا بــرای ورود به انجمــن رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی و اجتماعی را مورد توجه 

قرار داده ایم.
وی از یک هــزار و 500 بیمــار دیالیــزی و پیوند 
عضو انجمن بیماران کلیوی اســتان خبر داد و گفت: 
تقریبا به قسمت مســاوی بیمار دیالیزی و پیوندی 
عضو هســتند کــه جزو بیمــاران خاص محســوب 

می شوند.
مدیر انجمــن خیریه حمایــت از بیمــاران کلیوی 
اســتان همدان با بیان اینکه خوشــبختانه در استان 
همدان 8 مرکز دیالیز فعال است افزود: بجز فامنین و 
درجزین بقیه شهرستان ها دارای بخش دیالیز هستند 
و بیماران در شهرســتان های خود خدمات را دریافت 

می کنند.
وی با اشــاره به رعایت فاصله گــذاری اجتماعی 
در انجــام دیالیز برای بیماران گفــت: قبل از بیماری 
کرونا نیــز فاصله دو متــری بین بیمــاران از طریق 
تخت و انتقال با خودرو وجود داشــت که اکنون نیز 

حتما ماسک و دستکش استفاده می شود.
میرزایی با اشــاره بــه اینکه با عضویــت افراد در 
انجمن از طریــق امور مــددکاری، بیمــاران نیازمند 
شناســایی و به آنها مســاعدت هایی می شود افزود: 
به طور محدودی تعدادی از بیماران توانمند خود نیز 

مساعدت هایی به بیماران نیازمند دارند.
وی خاطرنشــان کرد: افرادی کــه در بخش های 
دیالیــز فعالیت دارنــد از دانش و اطاعــات خوبی 
برخوردار هســتند و به بیمــاران نکات مــورد نیاز را 

آموزش می دهند که بیشتر آموزش ها عملی است.
مدیر انجمن خیریــه حمایت از بیمــاران کلیوی 
اســتان همدان با اشاره به اینکه متأســفانه با شیوع 
بیماری کرونــا بخش هــای پیوند تعطیل شــده که 

امیدواریم بیماری هرچه ســریع تر ریشه کن و دوباره 
این اقدام آغاز شــود گفت: متأســفانه روند پیوند به 
خاطر بیمــاری کرونا تحــت تأثیر قــرار گرفته که در 
این مدت ممکن بود چند هزار مورد پیوند در کشــور 

انجام شود اما متوقف شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه انجمــن اهــدای عضو 
تشــکل جدایی اســت که ما باهم همــکاری داریم 
عنوان کــرد: به دلیل نزدیکی جشــن نفس شــروع 
بــه فعالیت هایــی در خصــوص اهمیــت اهــدای 
عضو و فرهنگ ســازی با نصب بنر در شــهر و داخل 

اتوبوس ها و... کرده ایم.
میرزایــی تأکید کرد: امســال جشــن حضوری 
برگــزار نمی شــود و از طریــق فضــای مجازی و 
صدا و ســیما اطاع رســانی و فرهنگ سازی انجام 

خواهد شد.

از طريق جمعیت هالل 
احمر و خیرين ۳۰۰ 
بسته بهداشتی شامل 

ژل، دستکش و ماسک 
تهیه و در بیمارستان 

شهید بهشتی و بعثت، 
بیمارستان های بیماران 

ديالیزی توزيع شده 
است.





 م.الف 40رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمود نوروزی دارای شناســنامه شماره 3991257386 به شرح دادخواست به کالسه 
112/9900052 ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان محمدعلی نوروزی به شناسنامه شماره 5029852883 در تاریخ 1398/12/20 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به: 1. اکبر 
نوروزی فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه 1842، تاریخ تولد 1356، صادره از فامنین، 
پسر متوفی 2. محرم نوروزی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 1843، تاریخ تولد 1358، 
صادره از فامنین، پســر متوفی 3. احمد نوروزی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 1614، 
تاریخ تولد 1350، صادره از رزن، پســر متوفی 4. محمود نوروزی فرزند محمدعلی به شماره 
شناســنامه 1615، تاریخ تولد 1351، صادره از رزن، پســر متوفی 5. ابوالفضل نوروزی فرزند 
محمدعلی به شــماره شناسنامه 85، تاریخ تولد 1363، صادره از فامنین، پسر متوفی  6. امیر 
نوروزی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 316، تاریخ تولد 1367، صادره از فامنین، پسر 
متوفی  7. ســعید نوروزی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 5020035149، تاریخ تولد 
1370، صادره از فامنین، پسر متوفی  8. علیرضا نوروزی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 
5020181315، تاریــخ تولد 1388، صادره از فامنین، پســر متوفــی  9. پری نوروزی فرزند 
محمدعلی به شماره شناسنامه 20، تاریخ تولد 1361، صادره از فامنین، دختر متوفی  10. مریم 
نوروزی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 1558، تاریخ تولد 1352، صادره از فامنین، دختر 
متوفی  11. اکرم محمدی فرزند منصورعلی به شماره شناسنامه 318، تاریخ تولد 1351، صادره 
از کبودراهنگ، همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف فامنین

بدینوســیله به اطالع کلیه افراد حقیقی وحقوقی دارای شــرکت خدماتی معتبر )با عنوان خدمات شهری( و ثبت شده 
می رساند شــهرداری مهاجران قصد دارد عملیات رفت و روب وجمع آوری زباله سطح شهر مهاجران تا محل سکوی زباله 

ونگهداری فضای سبز،امورگورستان،سرایداری ونگهبانی جهت سال1399براساس آنالیزبه بخش خصوصی واگذار نماید. 
شرایط مناقصه:  

1-مدت قرارداد 10ماه )ازابتدای خرداد 99 تاپایان سال 99( می باشد. 
2-متقاضیان می بایست برای شرکت در مناقصه مبلغ 312/500/000 ریال معادل سی ویک میلیون دویست وپنجاه هزار تومان 
بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب شــماره 599819709 نزد بانک کشاورزی شــعبه مهاجران یــا ضمانتنامه بانکی 
معتبر جهت سپرده شــرکت در مناقصه به صورت حضوری و در پاکت الف قرارداده و به شــهرداری مهاجران قبل از ساعت 14:00 مورخ 

99/03/13 ارایه ورسید دریافت نمایند.
3-متقاضیان از تاریخ درج آگهی 99/02/25 حداکثر تا تاریخ 99/03/03 فرصت دارند جهت دریافت اســنادمناقصه به ســامانه ستاد به 
نشــانی اینترنتی www.setadiran.ir به شــماره فراخوان  2099090419000003 مراجعه نمایند. کلیه شرایط ومفاد مناقصه در 

برگه های پیشنهاد قیمت وآنالیز پیوست درج گردیده است. 
4-پاکات الف ، ب ، ج در ســامانه بارگذاری گردد و اصل فیش یا ضمانتنامه بصورت فیزیکی به واحد دبیرخانه شهرداری مهاجران تحویل 

داده شود.
5-مهلت ارسال پاکت پیشنهادی مورخ 99/03/13 ساعت 14:00 می باشد. 

6- تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت عمده شهرداری جهت گشایش پاکت ها روز شنبه مورخ 99/03/17 ساعت 10صبح می باشد.
5- ارائه گواهی تایید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی برای متقاضی الزامی است. 

6- به پیشنهاد فاقد سپرده ،گواهی تایید صالحیت فاقد مدرک ثبت شرکت با موضوع خدمات شهری مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. 

7- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفرات دوم وسوم نیز به همین روال رفتار 
خواهد شد. 

8- سپرده افرادی که در مناقصه برنده نشده اند به غیر از نفرات اول تاســوم بعد از ده روز از تاریخ صورتجلسه کمیسیون معامالت مسترد 
خواهد شد.

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

11- کلیه اطالعات و برگه ارائه پیشنهاد در اسناد مناقصه که تحویل متقاضی خواهدشد درج گردیده است. 
 12- کلیه متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به حوزه واحد روابط عمومی شــهرداری مهاجران واقع در خیابان شهرداری 

       شهرداری مهاجران مراجعه و یا با شماره 08134568022 واحد اداری مالی تماس حاصل نمایند. 
 تاریخ چاپ آگهی:99/02/25

آگهي تجدید مناقصه عمومی 
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ف 
م.ال

شهرداری مهاجران

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

 م.الف 17
برابر رأی شــماره 139960326009000008 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حمیدرضا عسگری فرزند احمد به شماره شناسنامه 11905 صادره از اللجین 
در یک باب خانه به مساحت 296/66 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
99 اصلی واقع در اراضی ماماهان بخش 5 حوزه ثبت ملک همدان شهرستان 
فامنین خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای محمد قنبری محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت چاپ اول: 1399/02/11        نوبت چاپ دوم: 1399/02/26

 رئیس ثبت اسناد و امالک فامنین

ورزشپنج شنبه ۲5 ارديبهشت 1۳۹۹    ۲۰ رمضان 1441   14 می  ۲۰۲۰  شماره 64518

طرح مقابله با تیم های 
ورزشی صهیونیست ها

دو فوریتی طرح مقابله با تیم های ورزشــی 
رژیم صهیونیستی تصویب شد.

بر اســاس ماده 11 این طــرح، برگزاری هر 
گونه مســابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا 
تدارکاتی میان ورزشــکاران و تیم های ورزشی 
ایــران با حریفــان رژیم صهیونیســتی ممنوع 

است.
هر یک از فدراســیون ها در رشــته ورزشی 
مربوطــه موظفنــد بــا بهره منــدی از تمــام 
ظرفیت های داخلــی و بین المللــی و برقراری 
ارتباط اصولی بــا مجامع بین المللی ورزشــی، 
تعهدات و اقدامات مقتضــی را جهت ممانعت 
از اعمال هرگونــه مجــازات و محرومیت های 
ورزشــی بین المللی علیه ورزشکاران مستنکف 
از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیســتی اتخاذ 
نموده و با پیش بینی تخصیــص منابع الزم، به 

تشویق و حمایت از آنها بپردازد.

انتصاب سرپرست 
ورزش و جوانان 
 این بار در مالیر

حمید رضا ســپهری نیــا سرپرســت اداره 
ورزش و جوانان شهرستان مایر شد.

طی حکمــی از ســوی مدیــر کل ورزش و 
جوانان اســتان همــدان حمید رضا ســپهری 
نیــا سرپرســت جدیــد اداره ورزش و جوانان 

شهرستان مایر شد.
تاکنون حکم تمامــی انتصاب ها در ورزش 
سرپرســتی اســت و حاال باید دیــد مدیرکل 
ورزش و جوانان چه زمــان تصمیم بر انتصاب 

قطعی دارد!

از استعفا تا تیمداری

شــنیده ها حاکیســت تیم یــاران کوروش 
برای حضور در لیگ دســته یک بزرگســاالن با 
چندبازیکن مطرح شهرستان توافق کرده است.

از سوی دیگر شنیده می شــود با استعفای 
ســماوات موافقت شــد و کشــتی نهاوند باید 

دنبال یک رئیس جدید و کاربلد باشد.

نایب رئیس کشتی همدان:
رأس کارمان نتیجه گرایی 
و هدف پشتوانه سازیست

نایب رئیس هیأت کشتی همدان گفت: این 
استان در کشــتی با حمایت استاندار و مدیر کل 
اداره ورزش و جوانان اســتان همدان می تواند 

درخشش خوبی را رقم بزند.
مسعود مصطفی جوکار ضمن رضایت مندی 
از وضعیت نوجوانان کشــتی آزاد استان همدان 
افــزود: در کل نوجوانان ما نســبت بــه دیگر 
رده های سنی کشتی استان یک مقدار عقب تر 
است که در اوایل سال 98 نســبتا نوجوانان ما 
ضعیف بود که خوشــبختانه با فعالیت مربیان 
ســازنده و زحمتکشــان کشــتی اســتان و با 
پشتوانه نونهاالن که به نوجوانان رسیدند خود را 

به سطح باالتری رساندند.
وی در ادامه نظر خود را نســبت به برگزاری 

لیگ نوجوانان کشتی کشور اینگونه عنوان کرد:
با برپایــی لیگ نوجوانان کشــتی کشــور 
فدراســیون کشــتی از برگشتن شــور و شوق 
در کشــتی کشــور حمایت کرد تا اندیشه پایه 
سازی و پشتوانه ســازی در آینده را جامه عمل 
بپوشــاند.که من هم به نوبه خودم از این طرح 

بسیار مؤثر استقبال می کنم.
نایب قهرمان اســبق المپیک 2004 آتن در 
راستای وضعیت شرکت کشتی همدان در این 

لیگ افزود:
ماهم همه تاش خودمان را به کار می بندیم 
تــا در ایــن مســابقات بــا اســتفاده از تمام 
ظرفیت ها خودمان را به دیدار نهایی لیگ کشور 

برسانیم.
در همین راســتا تدارکات برگزاری جلســه 
همفکری و مشــورت با مربیان سازنده استان 
در سنین نوجوانان را در برنامه داریم تا که برای 
تشکیل تیمی کاملتر و قدرتمندتر خود را آماده 
میدان کنیم و قصد ما قطعا پشــتوانه ســازی 
برای جوانان و بزرگســاالن آینده است و قطعا 

تمرکزمان تنها روی نتیجه نخواهد بود .
جوکار در راســتای تأمیــن هزینه های تیم 
داری نوجوانان استان افزود: در لیگ نوجوانان 
هزینه ها با مســاعدت سید ســعید شاهرخی 
استاندار همدان و محســن جهانشیر مدیر کل 
ورزش و جوانان اســتان همدان تأمین خواهد 
شد تا که بتوانیم تیمی بدون کم و کاست روانه 
لیگ کنیم و در ادامه از جذب 3 ســهمیه خارج 
از استان با مســاعدت مالی مسؤوالن استفاده 

کنیم.

خارج از گود

فوتبال ایران 
در انتظار یک تصمیم 

عادالنه و سرنوشت ساز
طعم شیرین در صعود پاس؛ تلخکام نشود!

هگمتانــه، گــروه ورزش: فوتبــاِل ایران در 

انتظار یک تصمیم بزرگ اســت؛ تصمیمی که 

می گوید سرانجام مسابقات فوتبال در ایران به 

کجا منجر خواهد شد؛ نا تمام می ماند یا ادامه 

پیدا می کند.

بیــش از 70 روز از آخریــن روز فوتبالــِی 

فوتبال در ایــران می گذرد. در تاریخ 9 اســفند 

1398 بازی های هفته بیست و یکم لیگ برتر 

و بیست و ششــم لیگ آزادگان برگزار شد و در 

تاریخ های 11 و 12 اســفند نیز شــاهد به انجام 

رســیدن بازی های هفته بیســت و یکم لیگ 

دســته دوم در گروه های الف و ب بودیم. بعد 

از آن دیگر هیچ مسابقه باشگاهی در سه سطح 

اول فوتبال ایــران به انجام نرســید و هنوز هم 

مشخص نیست که ادامه ماجرا چه خواهد بود. 

تا پایان مســابقات فوتبال ایران در سه سطح 

نخســت و همچنین رقابت های جــام حذفی 

223 بازی باقی مانده است.

همه منتظر تصمیم ســتاد مبارزه با کرونا در 

ورزش هســتیم و ســپس تصمیم فدراسیون 

فوتبال و ســازمان لیگ دربــاره تعیین تکلیف 

مسابقات و سرنوشــت تیم ها در این فصل. در 

آن ســوی مرزها یک به یک تکلیف مسابقات 

مشــخص می شــود. به جــز تعــدادی لیگ 

انگشت شــمار مانند هلند و فرانســه، بیشــتر 

کشــورهای صاحب نام و همچنین کشــورهای 

اطراف خودمــان در تاریخ هــای مختلف اعام 

کرده اند رقابت ها ادامه پیدا می کند.

اما اگر مروری بر جداول لیگ برتر آزادگان و 

دسته دوم داشته باشــیم، متوجه می شویم که 

آیا ادامه یافتن مســابقات یا اتمام این بازی ها 

در شرایط فعلی عادالنه خواهد بود یا نه؟

خبـــر پرسپولیس شانس نخست قهرمانی است اما قهرمان نشده!
هگمتانــه، گــروه ورزش: در لیــگ برتــر تیم 
فوتبال پرســپولیس با 21 بازی و کسب 57 امتیاز 
صدرنشــین است. اگر اســتقالل بازی عقب افتاده 
خود مقابل فوالد را با پیروزی پشــت ســر بگذارد، 
فاصله سرخپوشان تهرانی با نزدیک ترین رقیبشان 
در فاصلــه 9 هفته مانده به پایان رقابت ها هشــت 
امتیاز خواهد بــود وگرنه همچنان ســپاهان با 10 
امتیاز فاصله رتبه دوم را در اختیار خواهد داشــت. 
این یعنی تیم یحیی گل محمدی شــانس نخست 
قهرمانی اســت ولی نــه روی کاغذ و نــه با منطق 
می توان آنها را از پیش قهرمان شده دانست. با این 
حال شکی هم وجود ندارد که آنها با توجه بازی های 
باقیمانده شــان بخــت اصلی و محتمــل قهرمانی 

هستند.
*جنگ هفت تیم در 2 جام برای ســه سهمیه 

باقی مانده آسیایی
امــا این تمام ماجــرای باالی جدول نیســت. 
بــرای فصل بعــد لیگ قهرمانان آســیا مــا چهار 
ســهمیه داریم که باید یکی را برای پرســپولیس 
کنار گذاشت. اما سه سهمیه دیگر باقی مانده است 
که به جز برگزاری بازی ها راه عادالنه دیگری برای 
تعیین آنها وجود ندارد. یک سهمیه در جام حذفی 
داده می شــود. پنج تیم فعا در گردونه مسابقات 
هســتند. پرســپولیس، تراکتــور و نفت مســجد 
ســلیمان در مرحلــه نیمه نهایــی حضــور دارند و 
استقال و سپاهان هم در مرحله یک چهارم نهایی 
می بایســت به مصاف یکدیگر برونــد. چهار بازی 

باقیمانده و یک سهمیه.
در لیگ اما شــرایط فــرق می کند. ســپاهان، 
تراکتور، شــهرخودرو، فوالد و صنعــت نفت برای 
کســب رتبه های دوم تا چهارم رقابت سختی باهم 
دارند. پرســپولیس هم با توجه بــه فاصله زیادی 
که ایجاد کرده اگر اتفاق محیــر العقولی رخ ندهد 
جزو چهار تیم نخســت خواهد بود. فاصله تیم ها 
با یکدیگر بســیار کم اســت و یک بازی می تواند 
سرنوشــت تیم ها را دچار تغییر کند. بعضی از این 
تیم ها باید در مســابقات رو در رو و به اصطاح 6 

امتیازی به مصاف هم بروند.
*هشــت تیم به دنبال فرار از ســقوط به لیگ 

آزادگان
امــا بــه قعــر جــدول برســیم. به جــز نفت 
مسجدسلیمان که نه تقریبا فرصتی برای آسیایی 

شدن دارد و نه ســقوط، الباقی تیم های جدول که 
نامشان پیش تر گفته نشــد احتمال سقوط دارند. 
پیکان، شاهین، سایپا، گل گهر و پارس جنوبی این 
خطر را بیشتر حس می کنند و ذوب آهن، نساجی 
و ماشین ســازی با درجــه خطر کمتــری روبه رو 
هستند اما هنوز هیچ چیز برای آنها نیز تمام نشده 
اســت. 2 تیم از این بین به سطح پایین تر سقوط 
می کنند. در صورت ناتمام ماندن مســابقات، عدم 
ســقوط هیچ تیمی راه حل خوبی به نظر می رسد 
اما اینکه تیمی به دســته پایین تر فرســتاده شود 
باتوجه به فاصلــه کم تیم ها با یکدیگــر نمی تواند 

گزینه عادالنه ای باشد.
حال باید دید 73 بازی باقیمانده لیگ و چهار 
بازی جام حذفی بــرای تعیین تکلیــف قهرمان، 
سهمیه داران آسیا و ســقوط کنندگان برگزار خواهد 

شد یا خیر.
* رفسنجانی ها آماده لیگ برتری شدن؛ 6 تیم 

در تالش در کسب عنوان دومی
اکنون بــه لیــگ آزادگان می رویــم. 26 بازی 
انجام شده و هشــت هفته باقی مانده است. بحث 
ســقوط تیم های دســته باالتر از یک سو و بحث 
صعــود تیم های دســته پایین تر به دســته باالتر 
دیگر مساله ای اســت که نباید به راحتی از کنار آن 
گذشت. در فوتبال هلند لیگ ناتمام رها شد. هیچ 
تیمی ســقوط نکرد و هیچ تیمی هم صعود نکرد. 

این اتفــاق در حالی رخ داد که تیم هــای کامفور و 
خرافســخاپ تقریبا حضــور خود در ســطح اول 
فوتبال هلند را قطعی کــرده بودند و حاال به دادگاه 

عالی ورزش شکایت کرده اند.
در لیگ آزادگان مس رفســنجان گوی ســبقت 
را ربوده اســت و با هفت امتیاز فاصله نســبت به 
باقی تیم ها صدرنشین اســت. آنها تقریبا تا لیگ 
برتری شدن فاصله ای نداشــتند که بازی ها معلق 
شد. حاال اگر تصمیم گرفته شود که تیمی به لیگ 
باالتر نیاد بزرگترین بی انصافی در حق آنها شــده 
اســت. اما برای دیگر ســهمیه لیگ برتری شدن 
رقابت نفســگیری بین مس کرمان، خوشه طایی 
ســاوه، آلومینیوم اراک، نود ارومیه، بادران تهران و 
گل ریحان البــرز وجود دارد. همــه تیم ها از بخت 
خوبی برخوردار هســتند و ناتمام ماندن مسابقات 
یا صعود 2 تیم ابتدایی به لیــگ برتر بدون انجام 
الباقی مســابقات اجحافی است در حق تیم هایی 

که در رده دوم نیستند.
*جدال نفس گیر 6 تیم بــرای فرار از رتبه های 

شانزدهم و هفدهم
رقابت در قعر جــدول هم جالب توجه اســت. 
ســه تیم از لیگ آزادگان ســقوط می کنند. علم و 
ادب تبریــز ســقوطش قطعی اســت و فقط روی 
کاغذ مسجل نشــده اســت. اما برای 2 تیم دیگر 
جدال جالبی بین ملوان بندرانزلی، سپیدرود رشت، 

رایکای بابل، نیروی زمینی، آرمان گهر ســیرجان و 
قشقایی شیراز وجود دارد. از بین این تیم ها 2 تیم 
به دسته پایین تر سقوط می کند. اگر بنا باشد تیمی 
ســقوط نکند همه این تیم ها خوشــحال می شوند 
و اگر ســه تیم پایانی بدون انجام بازی بنا باشــد 
که بیفتند بــه جز علم و ادب، 2 تیــم دیگر متضرر 
خواهند شد و می توانند شاکی باشند. در لیگ یک 

نیز مانند لیگ برتر 73 بازی باقی مانده است.
بد نیست سراغی از لیگ 2 هم بگیریم. در این 
لیگ مسابقات در 2 گروه 14 تیمی برگزار می شود. 
تیم های اول هر گروه مســتقیم بــه لیگ آزادگان 
صعود می کننــد و تیم های دوم نیز بعــد از انجام 
بازی رفت و برگشــت، سومین ســهمیه را به خود 

اختصاص می دهند.
*چند تیم پرشور در آستانه صعود به سطح دوم 

فوتبال ایران
در حال حاضر شهید قندی یزد و چوکای تالش 
در 2 لیگ دســته دوم، صدرنشین هســتند اما با 
توجه به اینکه پنج هفته تا پایان باقی است هنوز 
صعودشان قطعی نشده اســت. به جز این 2 تیم 
در این 2 لیگ، تیم های خیبر خرم آباد، اســتقال 
ماثانی، شهرداری آستارا، فوالد نوین اهواز، پاس 
همدان و شــهرداری ماهشــهر فرصت خوبی برای 
صعود یا قــرار گرفتــن در رده دوم دارند. برخی از 
این تیم ها هــواداران پرتعداد و پرشــوری دارند و 
حضورشان در سطحی باالتر به جذابیت مسابقات 
کمک می کند و چه بســا ناتمام بودن و باتکلیف 
بودنشان، آب سردی باشــد بر پیکره شان و حتی 
ادامه حیات شان. این نکته را باید گفت که تا پایان 
لیگ دسته دوم فوتبال ایران، 73 بازی باقی مانده 

است.
*فوتباِل ایران در انتظار یک تصمیِم عادالنه

در پایان باید گفت ســامتی بازیکنان، اعضای 
هــر تیــم، دســت اندرکاران برگزاری مســابقات، 
خبرنــگاران و اصحاب رســانه و... بــر هر چیزی 
اولویت دارد ولــی باید در نظر داشــت که تصمیِم 
ســختی که قرار اســت گرفته شــود باید کمترین 
ناعدالتی را در پی داشــته باشــد. به هر حال هر 
تصمیمی که اتخاذ شود موافق و مخالفانی خواهد 
داشــت اما اینکه چه راهکاری به عدالت نزدیک تر 
باشد مســاله دیگری است که مســووالن باید از 

پس آن بربیایند.

مشکالت مالی 
درد مشترک هیأت های ورزشی همدان

هگمتانــه، گروه ورزش: صــدای هیأت های 
ورزش اســتان همدان از بی پولی و مشــکالت 
مالی بلند شده و سایه بی پولی بر ورزش همدان 
به گونه ای است که بســیاری از هیأت ها زیر بار 

بدهی ها کمر خم کرده اند.
همین هفته اخیر بود که مشــکات مالی از 
ســوی هیأت هایی نظیر نابینایان در رســانه ها 
بازتاب داشــت و اغلب هیأت ها از این موضوع 

ناراضی هستند.
همطراز بــودن کمک های مالــی و اعتباری 
دولت بــه ورزش در اســتان ها بــدون توجه به 
ظرفیت هــا از یک ســو و نبــود صنایــع بزرگ 
خصوصی و دولتــی در همدان باعث شــده تا 
کمبود اعتبار در حوزه ورزشــی اســتان بیش از 

سایر استان ها نمایان شود.
هم اکنون دســت کم 48 رشــته ورزشی در 
همدان فعال اســت که بیش از 85 هــزار نفر 
به صورت ســازماندهی شــده ) تحت پوشش 
بیمه( در این رشــته های ورزشی فعالیت دارند 
و در مجموع یکهزار نشان رنگارنگ را سال قبل 

کسب کردند.
اغلب هیأت هــا بابت اعزام هــا، میزبانی ها 
و برگزاری مســابقات به زمیــن و زمان بدهکار 
هستند و ماه هاســت که بدهی ها تسویه نشده 

است.
تعطیلــی فعالیت هــای ورزشــی نیــز بــر 
مشکات هیأت های ورزشــی که اغلب از اجاره 
ســالن ها درآمدزایی می کنند، افزوده اســت و 

کاری از پیش نبرده اند.
شــیوع کرونا در حقیقت ضرر و زیان زیادی 
به ورزش اســتان وارد کرد و باید دید این روند 

تا چه زمان ادامه خواهد یافت!
در سالی که ورزش همدان رویدادهای مهم 
بین المللی از جمله قهرمانی های آســیا، جهانی 
و المپیک را در پیــش دارد، تعطیلی ورزش از 
یکسو و مشــکات مالی هیأت ها از سوی دیگر 

باعث چالش های فراوان شده است.
ورزش همدان همواره سرشــار از اســتعداد 
بوده و هســت و در بیشتر رشــته ها همدانی ها 
مســتعد هســتند و در طول تاریخ ورزشکاران 

دیار مفرغ و بلوط افتخارها آفریده اند.
استعدادهای ورزشی زیادی در استان وجود 
داشته که بیشتر آنان به ســبب کمبود امکانات 
و مشــکل مالی راه به جایی نبرده اند اما برخی 
نیز با سخت کوشــی به باالترین سطوح ملی و 

بین المللی رســیده  و فعل خواستن را به معنای 
واقعی کلمه صرف کرده اند.

چنین ورزشکارانی نشان داده اند که کمبودها 
هیچ وقــت نمی توانــد مانعی برای رســیدن به 
اهداف شان باشــد و می توان از سرگذشت آنان 

کتاب ها نوشت و فیلم ها خواست.
در طــرف مقابل نیــز برخی ورزشــکارها که 
می توانستند ســال ها نمره یک رشته خودشان 
باشــند به علت فقر و بیکاری در دام مشــکات 
گرفتار شده و خیلی راحت با ورزش وداع کرده  

و سرنوشت ورزشی خوبی نداشته اند.
در عرصه تیمــداری نیز کارنامه درخشــانی 
نداشــته ایم، چون ادارات دولتی مطابق قانون 
نمی توانند تیمداری کنند و بخش خصوصی نیز 

در این زمینه فعالیت خاصی ندارد.
"حامی مالی" گمشــده ورزش همدان بوده 
و نبود صنعِت قوی اصلی ترین عامل نداشــتن 
حامی مالی اســت، البته معــدود کارخانه های 
موفق اســتان هم به هزینه در ورزش عاقه ای 

ندارند و ورزشکاران از آنان بی بهره هستند.
حیف اســت همدان با این همــه قابلیت و 
اســتعداد در اکثر لیگ ها تیم نــدارد و معدود 
تیم های اســتان کــه در لیگ شــرکت کرده اند 
به سبب مشــکل های مالی و زیرساختی شرایط 

خوبی نداشته اند.
حتی خیران در بخش هــای زیادی فعالیت 
دارند اما در عرصه ورزش و به ویــژه در همدان 
فعالیت آنچنانی ندارند و این در حالیســت که 
انجمن خیرهای ورزشــی می تواند گره هایی از 
مشــکات ورزش دیارمان باز کند و بهتر است 
هرچه ســریع تر حمایت از ورزش توســط این 
انجمن در دســتور کار متولیان قــرار گیرد و در 

عمل یاور ورزش باشند.
با ایــن حــال مجموعــه ورزش اســتان از 
محسن جهانشــیر می خواهند که به این شرایط 
نامطلوب به نوعی بــا اتخاذ تدابیــر الزم پایان 

دهد و مشکات را به حداقل برساند.
ناگفته نماند اگرچــه در ورزش های حرفه ای 
و قهرمانــی پیشــرفت قابل توجهی را شــاهد 
نبوده ایم اما هیــچ گاه حمایــت از هیأت های 
ورزشــی نادیده گرفته نشــد و مدیرکل ورزش 
در ســال های اخیــر کمک هایــی را بــه ایــن 
حوزه داشــت اما با این حال مشــکات مالی 
پابرجاســت و بایــد اقدامــات الزم در رفع آن 

صورت بگیرد.
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چرا این طور تهی 
نگاهم می کنی؟!

هگمتانه، گــروه فرهنــگ و ادب: گفتم من 
زندگی این زن را می نویســم. تصمیمم را گرفته 
بودم. تلفن زدم. خودت گوشــی را برداشــتی. 
منتظر بودم با یک زن ُپر سن و سال حرف بزنم. 
باورم نمی شــد. صدایت چقدر جــوان بود. فکر 
کردم شاید دختر باشــد. گفتم: »می خواهم با 
خانم حاج ستار صحبت کنم.« خندیدی و گفتی: 

»خودم هستم!«
شرح حالت را شنیده بودم، پنج تا بچه قد و 
نیم قد را دســت تنها بعد از شهادت حاج ستار 
بزرگ کرده بودی؛ با چه مشقتی، با چه مرارتی!

گفتم خودش اســت، من زندگی این زن را 
می نویسم و همه چیز درست شد. گفتی: »من 
اهل مصاحبه و گفتگو نیســتم.« اما قرار اولین 
جلسه را گذاشتی. حاال ِکی بود، اول اردیبشهت 

سال 1388.
فصل گوجه ســبز بــود. می آمــد خانه ات؛ 
می نشستم روبه رویت. ام.پی.تری را روشن 
می کــردم. برایــم می گفتــی؛ از خاطراتــت، 
باصفایتــان،  روســتای  مــادرت،  پــدرت، 
کودکی ات. تا رســیدی به حاج ستار و جنگ. 
بار ســنگین جنــگ ریختــه بود تــوی خانه 
کوچکت، روی شــانه های نحیف و ضعیف تو؛ 
یعنی قدم خیــر محمدی کنعــان و هیچ کس 

این را نفهمید.
ماه رمضان کار مصاحبه تمام شد. خوشحال 
بودی به روزه ایت می رســی. دســت آخر هم 
گفتی: »نمی خواســتم چیزی بگویم؛ اما انگار 
همه چیز را گفتم.« خوشحال تر از تو من بودم. 

رفتم سراغ پیاده کردن مصاحبه ها.
قــرار گذاشــتیم وقتــی خاطــرات آماده 
شــد، مطالب را تمام و کمــال بدهم بخوانی، 
اگر چیزی از قلــم افتاده بود، اصــاح کنم؛ 
اما وقتی آن اتفــاق افتاد، همــه چیز به هم 

ریخت.
تا شــنیدم، سراســیمه آمدم ســراغت؛ اما 
نه با یک دســته کاغذ، با چنــد قوطی کمپوت 
و آبمیوه. حاال ِکــی بود، دهم دی مــاه 1388. 
دیدم افتــاده ای روی تخت؛ با چشــمانی باز. 
نگاهــم می کردی و مــرا نمی شــناختی. باورم 
نمی شــد، گفتم: »دورت بگردم، قدم خیر! منم، 
ضرابی زاده. یادت می آید فصل گوجه سبز بود. 
تو برایم تعریــف می کردی و من گوجه ســبز 
می خوردم. ترشــی گوجه ها را بهانــه می کردم 
و چشــم هایم را می بستم تا تو اشــک هایم را 
نبینی؟ آخر نیامده بــودم درددل و غصه هایت 

را تازه کنم.«
می گفتــی: »خوشــحالی ام ایــن اســت 
که بعد از این همه ســال، یک نفــر از جنس 
خــودم آمــده، نشســته روبه رویم تــا غصه 
تنهایی این همه ســال را برایش تعریف کنم. 
غــم و غصه هایی که بــه هیچ کــس نگفتم.« 
می گفتی: »وقتی با شــما از حاجی می گویم، 
تازه یــادم می آید چقــدر دلــم برایش تنگ 
شده. هشت ســال با او زندگی کردم؛ اما یک 
دِل ســیر ندیدمش. عاشــق هم بودیــم؛ اما 
همیشــه دور از هم. حاجی شــوهر من بود و 
مال من نبــود. بچه هایم همیشــه بهانه اش را 
می گرفتنــد؛ چــه آن وقت هایی که زنــده بود، 
چه بعد از شــهادتش. می گفتنــد مامان، همه 
باباهایشان می آید مدرســه دنبالشان، ما چرا 
بابا نداریم؟! می گفتم مامــان که دارید. پنج تا 
بچــه را می انداختم پشــت ســرم، می رفتیم 
خدیجه را به مدرسه برسانیم. معصومه شیفت 
بعدازظهر بود، ظهر که می شــد، می رفتیم او را 

می رساندیم...«
اشــک می ریختم، وقتی اجــرای روزهای 
برفی و پاروی پشت بام و حیاط را برایم تعریف 

می کردی.
ای دوســت نازنیم! بلند شــو قصه ات هنوز 
تمام نشــده. چرا حرف نمی زنی؟! چرا این طور 
تهی نگاهــم می کنی؟! قدم جــان! این طوری 
قبول نیســت. باید قصــه زندگــی ات را تمام 
کنــی. همه چیــز را درباره حاجــی گفتی. حاال 
که نوبت قصه صبوری و شــجاعت و حوصله و 
فداکاری های خودت رســیده، این طور مریض 

شده ای و سکوت کرده ای...
بخشی از کتاب »دختر شینا« به قلم بهناز ضرابی زاده

خلوتی با کتاب

عظمت امیرالمؤمنین)ع(
در زهد و تقوی

هگمتانه، گــروه فرهنــگ و ادب: برای یک 
انسان سیاســی مخلص، یک انســان بزرگوار، 
کســی که می خواهد هوای نفس خــود را به کار 
نبندد، تسّلط بر نفس از این باالتر، بهتر، گویاتر و 
شگفت آورتر نمی شود! همین انسان را در موضع 
رئیسی دنیای اسالم در نظر بگیرید. رئیس دنیای 
اســالم شــد. مردم آمدند و خواه و ناخواه او را 
انتخاب کردند. همه رقبا و منافســین و دوستان 
و دشــمنان و هر که بود، یا بیعت، یا اعالم عدم 
مخالفت کرد. تعداد معدودی، چهار تا شش نفر، 
بیعت نکردند؛ لیکن گفتند ما مخالفتی نمی کنیم. 
کنار نشستند؛ بقیه همه بیعت کردند و او رئیس 
کّل دنیای اسالم شد. می دانید دنیای اسالم آن 
روز یعنی چــه؟ یعنی از مرزهای هندوســتان تا 
مدیترانه! این دنیای اسالم است. عراق و مصر و 
شام و فلسطین و ایران، همه و همه، مجموعه ی 
دنیای اسالم است؛ شاید رئیس نصف دنیای آباِد 

آن روز، با قدرت کامل.
آن وقــت زندگــی امیرالمؤمنیــن، آن زهد 
امیرالمؤمنیــن که شــنیده اید، مربــوط به این 
دوران اســت. یعنی این دنیای شــیرین، لّذت 
زندگی، راحتی، خوشــی و چیزهایی که یکی از 
اینها بزرگانــی را به خود جــذب میکند، در یک 
مرحله حســاس می غلتانــد و از گردونه خارج 
می کند، همه اینها با هم، نتوانســت یک لحظه 
امیرالمؤمنین)ع( را دچار تردیــد و اضطراب و 
از راه ماندگــی کند. این انســان بزرگ نشــان 
داد که از همه عوامل گمراهی انســان، قویتر و 
مقتدرتر اســت. عظمت، یعنی اینها. اینهاست 
که نسل ها و تاریخ ها و انسان ها و اجتماعات را 
در مقابل خود خاضع می کند. کسی اگر بخواهد 
انصاف به خرج دهد، نمی تواند در مقابل چنین 
شخصیتی سرکشــی و گردن کشــی کند. اصًا 

دل ها در مقابل او خاضع می شود.
هر کس رشــحه ای از آنچه در امیرالمؤمنین 
علیه الّصاه والّســام بود، در وجود خود داشته 
باشــد، می توانــد بر دنیایــی از سرکشــی ها و 
تمایات درون و بیرون خود فائق آید. این امام 
بزرگوار را که شما دیدید بزرگترین شخصیت های 
دنیا در زمــان ما، در مقابل او احســاس حقارت 
کردند؛ نمایندگان او هم در دنیا، هر جا می رفتند، 
چون نام و یاد امام)ع( همراه آنها بود، بزرگان و 
سرکشان و قدرتمندان عالم را به خضوع و تواضع 
وادار می کردند. این امام بزرگوار ما توانسته بود 
بخشی و گوشه ای از آن معدن زیبایی و خلوص 
آن بزرگوار را در خــود به وجــود آورد. البته این 
بخش که مــا می گوییم، خیلی عظیم اســت؛ 
منتهــا در مقابــل اقیانوس بیکران شــخصیت 
امیرالمؤمنین)ع( ناچیز و یک قطره اســت؛ اما 

خودش خیلی زیاد و خیلی بزرگ است.
عزیزان من، امیرالمؤمنین را نمی شود این گونه 
شناخت؛ نمی شود. مگر انسان با این مقایسه ها 
قدری احســاس کند که او چه بود. امام ســجاد 
علیه الّصاه والّسام در مقابل یکی از اصحابش که 
به او عرض کرد: یابن رســول اللَّه! شما این قدر به 
خودتان فشار می آورید، زحمت می دهید، عبادت 
می کنید و زهد می ورزیــد، این گونه زهد ورزیدن 
و این قدر به نفس خود فشــار آوردن، آخر چرا؟ 
وادار می کرد که حضرت سّجاد قدری به خود رحم 
کند. می گفت قدری به جســم و نفس خودتان 
رحم کنید. امام ســجاد)ع( گریه کرد و گفت: مرا 
با امیرالمؤمنین)ع( مقایسه کن، ببین من کجا و 
امیرالمؤمنین کجا )بحاراالنوار، ج 41، ص 149(! 

توّجه کنید؛ او زین العابدین است.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم و 
کارگزاران نظام 1375/09/05

تامل

شمـع راه
شب بود و اشک بود و علی بود و چاه بود

فریاد بی صدا، غم دل بود و آه بود
دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او

صبح سفید هم چو دل شب سیاه بود
دانی چرا جبین علی را شکافتند؟

زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود
خونش نصیب دامن محراب کوفه شد

آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود
یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید

اشک شبش به غربت روزش گواه بود
دستش برای مردم دنیا نمک نداشت

عدلش به چشم بی نگهان اشتباه بود
هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب

حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود
موال پس از شهادت زهرا غریب شد

زهرا نه یار او که بر او یک سپاه بود
وقتی که از محاسن او می چکید خون

عباس را به صورت بابا نگاه بود
»میثم!« هزار حیف که پوشیده شد ز خون

رویـی کـه بهـر گمشـدگان شمـع راه بود
استاد سازگار

يک جرعه شعر

غم یار
ســه درد آمــو بجانــم هــر ســه یکبار

یــار غــم  و  اســیری  و  غریبــی 

دیــره چــاره  اســیری  و  غریبــی 

یــار غــم  و  یــار  غــم  و  یــار  غــم 

باباطاهر

 آتش عريان
هگمتانه، گروه فرهنــگ و ادب -اعظم مهری: 
شــعرآئینی در ادبیات ما جایگاهی بس عظیم دارد 
و همــواره در دل و جان مردم حضور شــاعرانش را 
پاینده و جاوید کرده است. در این روزها و شب های 
مبارک و مقدس خواندن اشعار آئینی لطف و حظی 

دوچندان دارد.
به همیــن مناســبت کتــاب اشــعار فاطمیه، 
شــهادت مادر ما، افســانه نیســت را پیش روی 
می گذاریم و می خوانیم ابیات نابی را که گردآورنده 
در کنار هم آورده و مجموعــه ای خواندنی را فراهم 
کرده است. »شــهادت مادر ما، افسانه نیست« به 

قلم سعید مقدم پور گردآوری شده است.
* معرفی هنرمند

ســعید مقدم پور شــاعر و نویســنده همدانی 
در ســال 73 در همدان متولد شــد. او از کودکی 
عاقمند به شــعر و مداحی و نوحه ســرایی بود و 
در همین راســتا در مراســم و مجالــس مداحی 
شــرکت می کرد. کم کم به نوشتن و مدیحه سرایی 
روی آورد. در این راه از محضر اســاتیدی همچون 
مجتبی روشن روان و محمدمهدی روحی بهره برد.

او به پژوهــش در عرصه مداحــی می پردازد و 
سردبیر نشریه مجازی سروقامتان الوند است.

مقدم پور کتاب شــهادت مادر، افسانه نیست را 
با گردآوری اشعار فاطمیه تألیف کرده است.

»فاطمه زیباترین واژه هاست
فاطمیه ابتدای کرباست«

قدر مسلم همه جلوه های هنر توسط هنرمندان 
متعهد دست به دست هم می دهند تا به قدر توان 
و البته نه به اندازه وظیفه و در خور شأن زهره زهرا 

)سام ا... علیها( خدمتی کرده باشند.
»ال یکلَِّف هللا نفسًا اال َوّسِعها« سوره مبارکه بقره 
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»خداوند هیچ کس را جز به انــدازه تواناییش 
تکلیف نمی کند. )ترجمه آیت ا... مکارم شــیرازی 

)حفظه ا...(«
در این میــان یکی از مظاهر هنر، شــعر آیینی 
است که سابقه آن به ســابقه تاریخ اسام می رسد 
از زمانی که شاعران صدر اسام از قریحه خدادادی 
خود در راه نشــر معارف قرآن و عترت اســتفاده 
کرده اند تاکنون که ایــن هنر متعهد توانســته در 
قلب پیروان مکتــب ثقلین خانه کنــد. هرچند با 
تمام جلوه های بی بدیل هنری خود نتوانســته اند 
ذره ای از اوصاف خورشــید عالمتاب ذوات مقدسه 
معصومین را به تصویر خیال بکشند و خود چنین 

اقرار می کنند:
توان واژه کجا و مدیح تو گفتن

قلم قناری گنگی ست در ســرودن تو غامرضا 
شکوهی

کلت الشعرا و عجزت االدبا...
کتاب اشــعار فاطمیه اشــعار آیینی با موضوع 
ایام فاطمیه اســت که توســط جناب آقای سعید 
مقدم پــور جمــع آوری گردیــده اســت کــه البته 
جمع آوری آثار فاخر توان انتخاب شــعر و گزینش 
بهترین اشعار را توسط گردآورنده به رخ می کشد.«

و آخــر، اینکه بی بی جــان! وقتــی هنرنمایی 
شــاعران را در مــدح و مرثیه حضرتتــان تاوت 
می کنم حــال آن کــه هیچکــدام از فیض حضور 
دنیوی شــما بهره ای نبرده اند، ناخــودآگاه یاد این 

ابیات می افتم:
مانده ام تو اگر از عرش بیایی پایین

چه بایی به سر اهل هنر می آید
مانده ام لحظه پیچیدن عطر تو به شهر

ملک الموت پی چند نفر می آید کاظم بهمنی
کتاب شامل 106 قطعه شعر است که هرکدام با 
حسن نظر و توان شــعری باالی مقدم پور انتخاب 
شده اســت که مجموعه ای دلنشــین و خواندنی 
در پیــش روی مخاطب ایجــاد کرده اســت. در 

پیشگفتار کتاب می خوانیم:
با عنایت ذوات مقدسه معصومین )صلوات ا... 
علیهــم اجمعیــن( بــه ویــژه مادرمــان حضرت 
زهرا)سام ا... علیها( بر حســب جبران قطره ای از 
دریای مهر و محبت مادری توفیــق پیدا کرده ایم، 
گوشه ای از مصائب سیده نساءالعالمین )سام ا... 

علیها( را در قالب اشعار گردآوری نماییم.
چه شب ها که زهرا)س( دعا کرده تا ما

همه شیعه گردیم و بی تاب موال
)مجتبی روشن روان(
از الطاف استاد عزیزم حاج محمدمهدی روحی 
بی نهایت سپاسگزارم که حقیر بارها عرض کرده ام 
هرچه دارم از شــاگردی در محضر اساتیدی چون 
ایشان و حاج مجتبی روشــن روان دارم و در این 
مجموعه فقط انجام وظسیفه نوکری نموده و اعام 
می کنم همــه کاره این مجموعه شــخص حضرت 

زهرا)سام ا... علیها( هستند.
دریای مهر و محبت مادری بــا دعا کردن برای 

محبان طوفانی به پا کرده است،
اولین شعر کتاب از سیدمهدی موسوی است:

تو را به زمزمه و اشک های مادرتان
بیا! ظهور تو آقا شفای مادرتان

صدای آمدنت بین کوچه ها پیچید
ببین به لرزه فتاده صدای مادران
قنوت امشب زهرا تو را بهانه کند

و یاس می چکد از ربنای مادرتان
به حق چادر خاکی فاطمه برگرد

که مستجاب بگردد دعای مادرتان
همیشه فصل دلم فاطمیه می ماند

سری نمی زنی در عزای مادرتان
میان خیمه سبزت تو روضه می گیری

تسلی دل حیدری برای مادرتان
بیا که جمعه غریب است و سرد و بی احساس

و ندبه می چکد از چشم های مادرتان
این شــعر حزن و اندوهی عمیق دارد و در عین 
حال سرشار از شور و شیدایی است. شاعر به نیکی 
غــم و امید را در کنــار هم نشــانده و انتخاب این 
قطعه به عنوان طلیعه کتاب حــس ژرفی را در دل 
مخاطب از غربت و اندوه بانو زهرا)س( پر می کند.

در دومین شــعر کتاب، مؤلف به سراغ یکی از 

شاعران موفق عرصه ادبیات آئینی رفته و قطعه ای 
از مجتبی روشــن روان را در قالب کتابش گنجانده 

است.
شــاعری که این روزها کمتر کســی هست که 
طعم شــیرین ابیاتش را با دل و جان نچشــیده 

باشد.
بس که برای مادرتان سینه می زنم

با هر نوای مادرتان سینه می زنم
از عاشقان حضرت مولی الموالی ام
هستم گدای مادرتان سینه می زنم

هر شب میان هیأتتان شور می دهم
جانم فدای مادرتان سینه می زنم
من با ردیف سوز دل و آه و زمزمه

مثل... دعای مادرتان سینه می زنم
ســوز دلی کــه روشــن روان در شــعرش از او 
می گوید، چنان عمیق اســت که دل را پــر از آه و 

اندوه می کند.
این شــعر با ضرب اهنگی شــورانگیز در دومین 
برگ کتــاب خواننــده را در هــوای بانو به عشــق 
می کشــاند و همان گونه که در هر بیت شاعر سینه 
می زنــد، خواننــده نیــز در دل و روح و روان خود 
ســینه می زند در اندوه فاطمه زهرا)س( سومین 
شــعر این دفتر از محمدمهدی روحی است، کسی 
که نام  آشنای بسیاری از دوســتداران شعر آئینی 
اســت و ابیاتش پر از عشــق و محبت به ساحت 

بانو است.
یابن الحسن بیا که دلم غرق ماتم است

حال جهان و خلق جهان بی تو درهم است
آمد بهار و کرده شکوفه گل و گیاه
اما بهار بی گل رویت جهنم است

سوگند می خورم به علمدار شهر عشق
دنیا بدون رؤیت تو غرق در غم است

یک لحظه از کرم نظری کن به سوی من
جان شما حیات و مماتم همین دم است

در زیر پرچمت به گدایی نشسته ام
دارایی ام برای خریداری ات کم است

آقا، به انتظار ظهورت نشسته است
آن مادری که مثل تو قلبش پر از غم است

در کتاب »شــهادت مادر، افســانه نیســت« 
از محمد بیابانی نیز شــعر آورده اســت و خالی از 
لطف نیست خوانش یک قطعه از او که بی شک از 

بهترین های شعر آئینی است.
وقتی که نقش روی تو لبخند می شود

زیباترین بهشت خداوند می شود
چه زیبا این بیت تراوش احســاس شاعر را به 
دل شنونده می نشاند. واژگان ساده و بی آالیش و 

احساس عمیق و بی پرواست.
امسال گذشت و زمستان بهار شد

امسال هم بدون تو اسفند می شود
یک لحظه بی تو آه چه سخت است زندگی

با تو تمام عمر خوشایند می شود
تاطم احساســات شــاعر در کلمه کلمه شعر 
نهفته اســت و این نشــاطی عمیق در جان شعر 

می آورد.
امشب میان روضه زهرا، بگو حسن

مادر خودش ز کار تو خرسند می شود
از فصــل صاحب الزمان)عج( کــه طلیعه دفتر 
اســت که می گذریــم در دومین فصــل کتاب به 

طلیعه فاطمیه می رسیم، آنجا که...
اشکی ُبَود مرا که به دنیا نمی دهم

این است گوهری که به دریا نمی دهم
گر لحظه  وصال حبیبم شود نصیب

آن لحظه را به عمر گوارا نمی دهم
عمری بود که گوشه نشین محبتم

این گوشــه را بــه وســعت دنیــا نمی دهم... 
سیدرضا مؤید

* بی شک شعر یکی از بهترین و دل انگیزترین 
نوع گفتار است در مســیری که کالم رنگ عاشقی 
دارد، رنگ شــیدایی و دل دادگی دارد، رنگ درد و 

اندوه عشق.
ما از قدیم دربه در فاطمیه ایم

پرچم به دست پشت سر فاطمیه ایم
تا روز حشر سینه زن مادر حسن

مثل حسین خون جگر فاطمیه ایم...
تنها نه فاطمه است که پهلو شکسته شد

ما اهل درد خم کمر فاطمیه ایم...
او یک تنه برای والیت قیام کرد
ما صد سپاه هم نظر فاطمیه ایم

ما جان نثارهای علمدار حیدریم
میثاق های معتبر فاطمیه ایم...

دنیا به گوش نهضت زهرا جهانی است
در انتظار دادگر فاطمیه ایم محمود ژولیده

* دوبیتی های پرزده
در چینــش کتــاب دوبیتی هــا و رباعی ها نیز 
جایگاه خود را دارند و با حسن سلیقه مؤلف میان 
غزل های پرشور، دلنشینی خوانش کتاب را بیشتر 

می کنند.
سرچشمه غم های عالم فاطمیه است

غوغا شده در عرش اعظم، فاطمیه است
زهرای مرضیه اگر »ام الحسین« است

پس ریشه ماه محرم فاطمیه است
* هجوم به بیت وحی

در هجــوم به بیت وحی اشــعار کتــاب حال و 
هوای دیگــری به خــود می گیرند. ایــن فصل با 
شعری از ســیدامیر احمدنیا آغاز می شود. شعری 
با ضرب آهنگی خاص که همچون لحظه ای ناب در 

کتاب جلوه گیری می کند.
روضه ام: بسمه تعالی... در....

می زند جای دست با پا... در...
به غریبی فاطمه سوگند

سبب اشک های موال... در
بهترین لحظه جوانی مان

گریه بر حال آن جوان،... در...
با دو روضه دلم شود آتش

اولی میخ و دومی با... در...
بین دشوار و در با صوت حزین
ناله می زد علی علی تا... در...
بشکست و فتادر روی گلش

از همه ضربه خورد حتی... در...
به کدامین غم تو لطمه زنم؟

روضه قتلگاه تو یا... در...
قاســم صرافان، جواد محمدزمانــی، علی اکبر 
لطیفیان، مرضیه نعیم امینی، امیر فرخنده و... از 
شاعرانی هستند که کامشــان در این فصل همراه 

چشمان غم زده مخاطب است.
نخلی که شکسته ثمرش را نزنید

مرغی که زمین خورد پرش را نزنید
دیدی اگر که دست مردی بسته
دیگر در خانه همسرش را نزنید

و این اوج دردی اســت که در دل کتاب به قلم 
استاد سازگار نشسته است.

* ای شیرزن!
شــکوه و اقتدار و ابهت بانــو در کام علی اکبر 

لطیفیان بسیار خواندنی است:
سینه سپر کن و جلوی نعره ها بایست
ای شیرزن! ابالحسنت را عقب بکش
فضه برای وضعیت حال تو بس است

دیگر حسین را... حسن ات را... عقب بکش
* در وادی حضرت محسن)ع(

چهارمیــن وادی کتاب، حضرت محســن)ع( 
است و اشعاری که به اندوه فراوان کتاب می

 افزاید و جلوه ای دیگر از غم نهفته در دل بانوی 
دو عالم را به تصویر می کشد.

گلی که فصل خزان بردمید، محسن بود
گلی که رنگ چمن را ندید، محسن بود

گل همیشه بهار علی که از بیداد
چو غنچه ها جامه به پیکر درید، محسن بود...

سیدرضا مؤید
تلخی اشــعار در این فصــل چنــان دردآور به 
دل می نشــیند و چنــان تأثیرگــذار و همراه کننده 
اســت که بی شــک می توان اشــعار ایــن بخش 
را از اندوه بارتریــن شــعرهای مجموعه دانســت. 
شــعرهایی که شــاید بتوان گفت خواندنشــان با 
هر نســل و قشر و ســن و ســالی ارتباطی عمیق 

می گیرد.
قسمت نبود تا که برایم پسر شوی

بر شانه های شاخه طوبی ثمر شوی
می خواست در خیال خودش کم بیاوری

شاید که تو سقوط کنی منکر شوی...
ای کاش می شکست همان جا ورای در

پایی که خواست با لگدش مختصر شوی
یک بار میخ خونی و یک بار هم زمین

دادند مژده ات که از این کشــته تر شوی مجید 
لشکری

* کوچه بنی هاشم
در کوچــه بنی هاشــم رنــج و درد حضــرت 
فاطمه)س( شــکل دیگر و صورتی دیگــر دارد و 
چنان ارتباط عمیقی با خواننــده می گیرد که گویی 
تصاویری پررنگ و دیدنی را در پــی هم در قالب 

شعر به خواننده هدیه می کند.
آه... دارد چادرش را باز بر سر می کشد

آه... می خواهد ولی دستش به زحمت می رسد
راه مسجد تا به خانه راه نزدیکی است لیک

این شکسته بال بعد چند ساعت می رسد
کوچه امروز است فردا آتش و مسمار و در

دردهای فاطمه دارد به نوبت می رسد
بی وضو ابلیس بر قرآن حیدر دست زد

ضربه های دســت معمواًل به صورت می رســد 
سیدپوریا هاشمی

* عابران دل سنگ
دور باشیم، از عابران دل سنگ دور باشیم

از ابلیس های روزگار، از نامردمان پست...
درد من دردی است بی درمان

راز مخفی به سینه ای تنگ است
حرف من حرف کوچه ای باریک

قصه عابران دل سنگ است علی صالحی
* در فراق رسول ا...)ص(

یکی از رنج هــا و غم هایــی کــه دل نیلوفری 
زهرا)س( را بی تاب می کرد انــدوه فراق پدر بود و 
در کتاب به نیکــی از این اندوه در فصــل در فراق 

رسول ا...)ص( یاد شده است.
حاال که رفتی خنده به لب جا ندارد
این اشک ها راهی به جز دریا ندارد
دیگر مدینه جای ماندن نیست بابا

این شهر بی تو حرمت ما را ندارد
گفتند یا شب گریه کن یا روز... اما

دل که بگیرد روز و شب معنا ندارد...
من آرزو دارم بیایم پیشت اما

می ترسم از روزی که »او« زهرا ندارد سیدیاسر 
افشاری

اشــعار این فصل از کتــاب چنــان دل تنگی را 
عمیق می نشاند در دل که انگار همه چیز رفه است 
و هیچ نمانده، انگار آسمان به زمین رسیده و بانوی 

دو عالم قامت خم کرده زیر این بار فراق.
رفتی شکست دست و دل آسمانی ام

رفتی رسید نوبت قامت کمانی ام
رفتی و باز شد همه دست های پست

بابا حکایتی شده بین جوانی ام
»شرمنده ام حمایت من بی نتیجه ماند«

خانه نشین شده همه زندگانی ام

خانه به جای یاس پر از بوی دود شد
تاول زده تمام تن ارغوانی ام... محمدحســین 

رحیمیان
دل تنگ زهرا)س( چنان بی تاب اســت، چنان 
شکســته، چنان گرفته اســت که گویی از زمین و 
آســمان غم می بارد و اینجا زیر سقف کبود آسمان 

این کتاب اشک فرصت نمی دهد...
* بستر شهادت

آه وقتی که او می گوید: من اگــر رفتنی ام... آه 
از اشک، آه از اندوه، آه از تلخی و رنج و درد، کاش 
دنیا نبود و نمی شنید این واژگان سراسر غبار را در 

این زمانه آتش گرفته.
چند ماهی اســت که دلخوش بــه همین یک 

حرفم
من اگر رفتنی ام حیدر کراری هست
تنم افتاد روی خاک ولی پرچم تو

رفت باال که بدانند علمداری هست...
مادر! برای محفل پر شود عاشقی

تو بهترین بهانه آتش گرفته ای
باید برای گریه به صحرا سفر کنی؟!

بانو! عجــب زمانه آتــش گرفتــه ای! مجتبی 
روشن روان

این جا و در این برگه های حزن انگیز دیگر توان 
همرهی از ما گرفته اند، انگار آســمان و زمین رو به 
آخرند، شعرها در این ســوگ بی پایان دل را پر از 

سوز و آه می  کنند.
این روزهای آخر عمرت بیا بخند
اصًا برای من نه برای خدا بخند

گفتی که گریه هات مرا می ُکشد علی
یا گریه می کنم سر سجاده یا بخند... علی اکبر 

لطیفیان
* آه از شهادت

آخریــن نافله هــا، آخرین درد دل هــا، آخرین 
غصه های مادرانه ات خواب را ربوده از همه، دنیا را 
خالی کرده از تمام بودن ها، تو نباشی و من باشم! 

آه از این همه درد!
آخرین نافله های سحرت کشت مرا
درد دل کردن تو با پدرت کشت مرا

ای قیامت قد و باالت، قیامت کردی
این چه حالی است، هال کمرت کشت مرا

نبض من با تپش قلب تو همسو گشته
غصــه داری تو دل پرشــررت کشــت مــرا... 

سیدمحمد میرهاشمی
این غم را پایانی نیست و هر شعر که می خوانی 
در این کتاب غم بی پایان تو را دوباره فریاد می کند 
و از دنیای بغض آلوده چشــمان زینب می گوید که 

نامیرا می ماند در نگاه دنیا.
دنیا پر از غم می شود وقتی نباشی

دنیای ماتم می شود وقتی نباشی...
دنیای بغض آلوده چشمان زینب

جاری زمزم می شــود وقتی نباشــی علی اکبر 
لطیفیان

* شام غریبان
و اینک در دل فرزندانت شــام غریبان اســت 
در این کتــاب دل داده به پروانگی اســت. وای از 
این دنیای یــخ زده، وای از این خــاک مرده که به 
کوچه هــای شــهر پاشــیده اند، وای از این شــام 

غریبان!
از داغ محسن این شده حالم که همسرم

با دیدنم چو آینه مبهوت می شود
آن تخته ای که قسمت گهواره اش شد

امشب برای تو تابوت می شود حسن لطفی
نســمی نوز، پروانه پر مزن، جبرئیل بر در مزن 
که بانو خوابیــده اســت و دنیا را در خــواب تلخ 

نیستی رها کرده...
نسیم آرام تر خوابیده بانو

مزن پروانه پر خوابیده بانو
دگر رخصت نیازی نیست جبریل

مزن دیگر به در خوابیده بانو حسن لطفی
* علی)ع( بی فاطمه)س(

و اینک علی)ع( بی فاطمــه)س(! چه تصویر 
پرســوگ و ماتمی )قامت دنیا خم شــده و خاک 
خجل از روی علی)ع( اســت. خورشید توان طلوع 

ندارد و ماه روی برکشیده از زمین.
تو گفته ای که بیا نیمه شب قرار اینجا

کنار پهلوی زخمی، سرفراز اینجا
من آمدم سر قبرت نشد دلم آرام

که خواب رفتــه ای این قلب بی قــرار، اینجا... 
سیدمحمد جوادی

چه زیبــا می ســرایند این انــدوه را شــاعران 
شــوریده ات و چه تلخ می خوانیم این همه رنج را 
و درس می گیریم، قامــت می افرازیم در میعادگاه 
عشق تو، تا بتازیم بر قلب ســیاهی آن گونه که تو 

هنوز می تازی بر پیکر پلیدی ها و ظلمت ها.
حالیا من ماندم و یک آرزوی سوخته

فاطمه رفته است با صد داغ و روی سوخته
بی تو انیس گریه من قلب چاه شد
کارم فغان و ناله و اندوه و آه شد...

آن شب که جامه و کفن تو سفید شد
گویا تمام زندگی من سیاه شد

زهرا دعا نما به تو ملحق شوم دگر
آخــر پــس از تــو شــیر خــدا بی پناه شــد 

محمدمهدی روحی *وام گرفته از رضا جعفری
* فرهنگ فاطمی

در پایان کتاب بــه یقین می تــوان گفت: حاال 
دیگر نــام فاطمــه)س( و قامــت رعنایش یک 
فرهنگ اســت، یــک آئین اســت. کتــاب چنان 
اندیشمندانه در البه الی بیت های اندوه زده شاعران 
ایــن ســرزمین پیچیده و چنــان اثرگــذار در دل 
شور آفریده و مستی فزوده و عشــق انگیخته که 
حاال وقتی کتاب را می بندیم؛ جانمان پر اســت از 

فرهنگ ناب و غنی و آسمانی فاطمی.
امشب کنار قبر تو احیا گرفته ام

با اشک های خود ره دریا گرفته ام
امشب نهان ز چشم همه کودکان تو

روضه بــرای داغ تو تنها گرفته ام محمدحســن 
بیات لو

نگاهی به کتاب اشعار فاطمیه به قلم سعید مقدم پور

شهادت مادر ما افسانه نیست
نسیم آرام تر خوابیده بانو
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
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وصیت نامه شهید عزیزهللا امرالهى

درود بر خانواده شهیدان که از نثار جان فرزندان خود 
برای اسالم دریغ نکردند

هگمتانه، گروه فرهنگی: کجــای این خاک بودی، 
زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمــات از قلب 
پرشورت جاری می شد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآماج 
کدام گلوله برایم نوشــتی حرف هایــت را؟ چه حالی 
داشتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البالی واژگان پرپر و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق های گلگون، از جوانه های روییده در خاک های 
تفتیده. تو می نوشــتی و امروز منم که می خوانمش، 
منم که صدای تو شده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، 
چشــم هایت را بیداریم و دســتانت را در اهتزاز،  ای 

جاودانه تاریخ!
بسم هللا الرحمن الرحیم

خدا دوست دارد کســانى را که در راه او جهاد فى 
سبیل هللا مى کنند و آنها ایمانى محکم و استوار دارند

اول ســام بر مهدى)عج (   یکتا گوهر باقیمانده 
دریاى عصمت و درود بر نایب برحقش امام خمینى 
بت شکن زمان و یارى دهنده مســتضعفان جهان و 

یارى دهنده محرومان جهان.
سام بر شــهیدانى که با خون خود درخت اسام را 
آبیارى کردند و درود بر خانواده های شهیدانى که حتى 

دریغ از جان فرزندان خود در راه اسام هم نکردند.
همان طور که می دانید کسى مرا به اجبار به جبهه 
نفرســتاده اســت از روزى که دیدم جنگى میان کفر 
و ایمان در گرفت احســاس کردم که دین اسام در 
خطر است و باید به جبهه رفت، این جبهه رفتن را یک 
وظیفه شرعى دانستم؛ من دیدم این اسام با اسام 
حســین)ع( هیچ فرقى ندارد اگر کســى توانســت 
اســام را در این زمان یارى دهد بدانیــد که در زمان 

حسین)ع( مى توانسته این اسام را یارى کند.
وقتى حسین با صداى بلند مى گوید هل من ناصر 
ینصرنى آیا کسى هســت مرا یارى کند شما هم اى 
ملت شــهیدپرور االن صداى هل من ناصر ینصرنى 
امام امت را لبیک بگوییــد، این امام عزیزى که قلب 
همه شماســت، باید امام را تنها نگذارید و بدانید که 

اگر امام را یارى کنید ریشه ظلم هم کنده می شود.
من با خود مى گویم یــک پیام بــراى این امت و 
ملت بدهم ولى من کوچکتر از آنم که براى شــما ملت 
شــهیدپرور پیامى بدهم ولى به عنــوان یک تذکر این 
حرف را مى زنم اى کســانی کــه مى خواهید براى من 
افسوس بخورید که بگویید فان کس چه بود، چه شد 
نمى خواهم این مطالب را براى من بگوئید بهتر است به 
جاى این حرف ها نگذارید که اسلحه من به زمین بیفتد.

وظیفه تو اى برادر مســلمان این است که جلوى 
این شــایعات منافقین از خدا بى خبــر را بگیری و 

نگذاری این مردم ساده را گول بزنند.
ســاح تو اى خواهر مســلمان حجاب توســت 
و تــو اى خواهر! بــا حجاب خود مى  توانى مشــت 
محکمى بر دهان این منافقیــن آمریکائى بزنی؛ به 
قول موالیم على)ع( که می گوید اى دنیا تو را طاق 
داده ام و نمى توانــی دیگر مرا به طرف خود بکشــی 
و  ای مردم مى بینیــد که این امــر و فرمان و حرف 
امام)ع( را همین جوانان رزمنده، فرزندان شــما در 
جبهه ها اکنون اجرا مى کنند، همیــن رزمندگان این 

دنیاى فانى را طاق مى دهند.
اى کســانی که ظاهرا ســنگ انقاب را به سینه 
خود مى زنید ولى در باطن ساح به روى این انقاب 
مى کشــید آیا می توانید در روز قیامت جواب خون 
این همه شــهید را بدهید؟ آیا می توانید جلوی این 

خانواده هاى شهدا سر خود را بلند کنید؟
اى کسانی که به فکر مال و ثروت زندگى دنیائى 
هستید کمی هم به فکر آخرت باشید که این مال و 
ثروت را با خود به آن دنیا نمى برید باید شما هم به 
فکر آخرت باشید هم به فکر این دنیاى فانى که این 

دنیاى فانى زودگذر است.
در آخر توصیه می کنم بعد از شــهادتم چشــمانم 
را باز بگذارید تا کوردالن بدانند مــن کورکورانه به این 
راه نرفتم و دســتانم را باز گذارید تا این دنیاطلبان و 

مال دوستان بدانند که چیزى به آن دنیا نبردم.
بخشی از وصیت نامه شهید عزیزهللا امرالهى

ايستگاه آسمان

عکس روز مراسم احیاى شب نوزدهم در همدان

مردی که مسیح)ع( شفا داد

در قرآن کریم آمده اســت: اگر شــکرگزاری کنید نعمت ها را بر شما خواهم 
افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.

حضرت امام جواد علیه الســام فرموده اند: فزونی نعمــت از طرف خدا قطع 
نمی شود مگر اینکه شکرگزاری از طرف بندگان بریده شود.

حکایت: حضرت عیســی)ع( از جــوار مردی که انواع مریضی ها را داشــت 
می گذشت او را در حال شــکر الهی دید، از او ســؤال کرد  ای مرد شما که انواع 
بیماری ها را داری برای چه چیزی در حال شــکرگزاری هســتی؟ مرد بیمار که 
چشــمانش کور بود و پا و نای راه رفتن هم نداشت گفت: عافیت و سامت من 
بهتر از کسی اســت که دارای معرفت به حق نبوده و قلب سلیمی ندارد همین 
نعمت ها علیرغم جســم بیمارم جای ســپاس الهی دارد. حضرت عیسی)ع( 
چون این گونه دید دســتی بر جسم بیمار کشــید او صحت و سامت جسمی 

پیدا کرد.
عطایی است هر موی او بر تنم     چگونه به هر موی شکری کنم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

فروغ والیت
هگمتانه، گروه فرهنگــی: کتاب »فــروغ والیت« اثری از آیت هللا شــیخ جعفر 

سبحانی است که به سیره و روش حضرت امیر )ع( پرداخته است.
نویســنده فرزانه، آیــت هللا جعفر ســبحانی با تقســیم حیات نورانــی حضرت 
أمیرالمؤمنین علیه الســام به پنج دوره، مهم ترین جریانات زندگی ایشان را ترسیم 
کرده است. ایشان در این اثر وزین سعی کرده ســیر زندگی ایشان را از طرفی گویا و 
روان حکایت کرده و از دیگر سو کاما مبتنی بر منابع دسته اول تاریخی و روایی باشد.

نکته متمایــز این اثــر، جامعیت آن اســت که از همــان آغــاز زندگی حضرت 
تا شهادت ایشــان، تمام عرصه ها زندگی ایشــان را در کنار آیات و روایات مربوطه 
تشریح کرده و در هر مورد به تبیین بعدی از فضائل حضرت می پردازد. البته رسالت 
اصلی این کتاب، ترسیم زندگی شــخصی و عادی حضرت است که به خوبی هم از 

عهده آن برآمده است.
این کتاب را مؤسسه امام صادق )ع( در 860 صفحه منتشر کرده است.

میز مطالعه

حکمت فردوسی 
الهی اسالمی است

هگمتانه، گروه فرهنگی: فردوسی یک حکیم 
است؛ تعارف که نکردیم به فردوسی، حکیم گفتیم. 
االن چند صد ســال اســت که دارند به فردوسی، 
حکیم می گویند. حکمت فردوســی چیســت؟ 

حکمت الهِی اسالمی.
شــما خیال نکنید که در حکمت فردوســی، 
یک ذره حکمت زردشــتی وجود دارد. فردوسی 
آن وقتی که از اســفندیار تعریــف می کند، روی 
دینداری او تکیه می کند. می دانید که اســفندیار 
یک فرد متعصِب مذهبِی مبّلغ دین بوده که سعی 
کرده پاکدینــی را در همه جای ایران گســترش 
بدهد. تیپ اسفندیار، تیپ حزب اللهی های امروز 
خودمان است؛ آدم خیلی شجاع و نترس و دینی 
بوده است؛ حاضر بوده اســت برای حفظ اصولی 
که به آن معتقد بــوده و رعایــت می کرده، خطر 
بکند و از هفت خان بگذرد و حّتی با رستم دست 
و پنجه نرم کند. وقتی شما شــاهنامه را مطالعه 
می کنید، می بینید که فردوســی روی این جنبه  
دینداری و طهارت اخاقی اسفندیار تکیه می کند. 
با این که فردوسی اصًا بنا ندارد از هیچیک از آن 
پادشاهان بدگویی کند، اما شما ببینید گشتاسب 
در شــاهنامه چه چهره یــی دارد، اســفندیار چه 
چهره یی دارد؛ اینها پدر و پســر هستند. فردوسی 
بر اساس معیارهای اسامی، به فضیلت ها توجه 
دارد؛ در حالــی که بر طبق معیارهای ســلطنتی و 
پادشاهی، در نزاع بین گشتاسب و اسفندیار، حق 
با شــاه اســت. »به نیروی یزدان و فرمان شاه« 
یعنی چه؟ یعنی هرچه شــاه گفت، همان درست 
است؛ یعنی حق با گشتاســب است؛ اما اگر شما 
به شــاهنامه نگاه کنید، می بینید که در نزاع بین 
اسفندیار و گشتاســب، حق با اســفندیار است؛ 
یعنی اسفندیار یک حکیم الهی است. فردوسی از 
اول با نام خدا شــروع می کند - »به نام خداوند 
جان و خرد / کزین برتر اندیشــه بر نگذرد« - تا 
آخر هم همین طور است؛ فردوسی را با این چشم 
نگاه کنید. فردوسی، خدای سخن است؛ او زبان 
مستحکم و استواری دارد و واقعًا پدر زبان فارسی 
امروز است؛ او دلباخته و مجذوب مفاهیم حکمت 

اسامی بود؛ شاهنامه را با این دید نگاه کنید.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای گروه ادب و هنر 
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نمادهایی با پیوند قالی و فلز

هگمتانه، گروه خبر همدان: زندگی انسان ها از آغاز 
با نمادها و نشانه هایی همراه بوده است، که هنوز هم 
جان دارند و در نقش خود زندگی می کنند، نمادهایی 
از غم و شادی که باورمان را تا به امروز شکل داده اند 

و ما با آنها زنده ایم.
فرش دســتبافت ایرانی نمونه ای از این نمادها 
و نشانه هاســت که افکار بنده را در مقطعی از زندگی 
به خود مشــغول نمــوده بود. پس بر آن شــدم که 
تحقیقی بــا این موضــوع انجام دهــم و حدودا 6 
ماه جهت تحقیق و تفحص عــازم بازارهای قدیمی 
فرش همدان و شهر ســتان ها و روستاهای استان 
گردیدم و پس از مصاحبه بــا افراد اهل فن و خبره 

و آگاه در این حوزه نظرات و تجربه های ایشــان را 
جمع آوری نموده و طرح هایی را که با معاصرسازی 
نقوش  گلیم و فرش های دســتبافت استان همدان 
که از این پروژه پدید آمده بود به مسؤوالن سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان که همیشه 
در جهت اعتای فرهنگ و هنر همدان کوشــیده اند 
برای ســاخت نماد شــهری ارائه نمودم تا گفتمانی 
در مخاطب از زبان مشــترک فرش و گلیم به بیان 

مجسمه صورت پذیرد.
در نهایت بــا لطــف خداوند بــزرگ و همکاری 
مســؤوالن ســیما، منظر و فضای ســبز شــهری 
شــهرداری همدان خلق 3 اثر به عنوان نماد در شهر 

همدان حاصل شــد. ماهــی و پرنــده و درخت که 
اعضای زندگی انسان ها هســتند، و بهار سرشار که 
پرندگانش بر شــانه های درخت آرام گرفته و زندگی 
پر رمز و راز خــود را به آواز می خواننــد. محل دقیق 

این سه اثر به شرح ذیل است:
ماهی و پرنده به ارتفاع 4 متــر با ماده فلز آهن 

در میدان اعتمادیه قرار گرفته.
درخت و شاخســار به ارتفاع 4 متر بــا مواد فلز 

آهن در میدان فرهنگ.
درخت و پرنده نیز به ارتفاع 4 متر با مواد فلز آهن 
در خیابان سعیدیه باال ابتدای خیابان شهید زلفی گل 

جانمایی شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان خبر داد:

افزایش تفاهم نامه های پژوهشی مدیریت شهری با دانشگاه ها

هگمتانه، گروه خبر همــدان: معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شــهردار همدان از افزایش 
تفاهم نامه های پژوهشــی مدیریت شهری با مراکز 

علمی و دانشگاهی خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری همدان، نقش، جایگاه و تأثیر پژوهش 
در اداره سازمان ها، اداره کشــور و جامعه و نیز بهبود 
وضع زندگی شهروندان بسیار حایز اهمیت است، از 
این رو طی سال های اخیر فعالیت های پژوهشی به 
عنوان یکی از نقاط قوت دســتگاه ها و سازمان های 
دولتی و عمومی در اولویت قرار گرفته است و نتایج 

مثبتی را رقم زده است.

شــهرداری همدان به عنوان یک نهــاد عمومی و 
همچنین بزرگترین دســتگاه خدمات رســان طی 
سال های اخیر به ویژه دو سال و نیم گذشته به حوزه 
پژوهش ورود جدی کرده اســت و موفقیت هایی را 

نیز در این حوزه به دست آورده است.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهردار همــدان در این بــاره اظهار کــرد: اهمیت 
فعالیت های پژوهشی بر کســی پوشیده نیست از 
این رو مدیریت شــهری همدان با برنامه ریزی های 
مناســب و هدفمنــد، فعالیت های پژوهشــی در 
عرصه های مختلف را مورد توجه قرار داده است و از 
نتایج مثبت آن در راستای ارتقای بهره وری سازمان 
و تهیه و تدوین چشــم اندازهای مدیریت شــهری 

بهره مند شده است.
مرتضــی حضــرت زاده تصریح کــرد: همکاری 
و ارتباط با پژوهشــگران در اولویت حــوزه معاونت 
برنامه ریزی شهرداری همدان قرار دارد از همین رو 
با حمایت از فعالیت های پژوهشی در تهیه و تدوین 
9 مورد پایان نامه، 4 مورد مقاله، 4 طرح مطالعاتی، 
6 مورد تألیف و ترجمه و نیز تدوین 9 دستورالعمل 

و آیین نامه آموزشــی مرتبط با مدیریت شهری در 
چند ســال اخیر، همکاری هــای الزم در این زمینه 

صورت گرفته است.
وی بیان کرد: امضــای تفاهم نامه های همکاری 
با مراکز علمی و دانشــگاهی، دســتگاه های بخش 
دولتی و مؤسسات خصوصی از دیگر سیاست های 
این معاونت اســت که در همین راســتا و در حوزه 
دانشــگاهی و دولتــی؛ همکاری و مشــارکت های 
مختلف پژوهشی از سوی شــورای اسامی شهر و 
شــهرداری همدان با پارک علم و فن آوری استان، 
دانشگاه آزاد اسامی واحد همدان، دانشگاه بوعلی 
ســینا، دفتر آموزش و پژوهش اســتانداری، جهاد 
دانشــگاهی اســتان، اداره کل آمــوزش  و پرورش 
اســتان و نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان 

انجام شده است.
حضرت زاده اضافــه کرد: در بخــش خصوصی 
نیز همکاری های مشــترک پژوهشی با مؤسسات 
آموزش زبان خارجه سفیر، پردیس، کیش و جهاد 
دانشــگاهی صورت گرفته و نتایج مثبتــی نیز رقم 

خورده است.

»غبار پای شتر« در جایگاه نخست جشنواره خاتم)ص(
هگمتانه، گروه خبر همدان: داســتان »غبار پای 
شتر« نوشته »مرتضی فرجی« جایگاه نخست بخش 
بزرگســاالن پنجمین دوره جشنواره خاتم)ص( را از 

آن خود کرد.
به گــزارش هگمتانــه، مرتضی فرجــی منتخب 
برتر بخــش بزرگســاالن پنجمین دوره جشــنواره 
خاتم)ص( این جشــنواره را دیدگاهی متفاوت به 
ادبیات دینی دانســت و عنوان کرد: بیان اعتقادات 
دینــی توســط نویســندگان، مطالعات گســترده 
سیاســی، تاریخی و مذهبی از شــروط اصلی برای 
فعالیت و قلم زدن در ادبیات دینی است که در این 

جشنواره نیز به این مهم توجه شده است.

حــوزه  پیشــرفته  داســتان  مــدرس کارگاه 
هنری اســتان همــدان انتقــال حــس و اعتقاد 
درونــی نویســنده در ادبیات دینــی را عامل مهم 
تأثیرگذاری اثر عنوان کرد و افزود: نویســنده آثار 
دینی باید َفهوای ســنت، روایــات و احادیث را با 
حفــظ مضمون و بــدون هیچ دخــل و تصرفی با 
مصادیق عصر معاصر و به زبان امروزی و ُمبتاِبه 
مخاطبان بیان کند و آن را در زندگی روزمره مردم 

زمانه خود بگنجاند.
نویسنده کتاب »ماندن« به داستان برگزیده اش 
در پنجمین دوره جشــنواره خاتم )ص( اشاره کرد 
و افزود: داستان »غبار پای شــتر« حکایت مردی 

اســت در عصر معاصر که پــس از آزادی از زندان با 
دریافت نشــانه هایی از پیامبر اکرم )ص( مســیر 

زندگی اش دچار تحول و تغییر می شود.
مرتضی فرجی با اشاره به اینکه در پنجمین دوره 
از جشــنواره خاتم )ص( آثار بسیاری از نویسندگان 
همدانی حضور داشــت، عنوان کرد: شــاهد کشف 
و رشد اســتعدادهای بســیاری در حوزه ادبیات در 
اســتان همدان هســتیم و آینده مطلوبــی را برای 

نویسندگان همدانی پیش بینی می کنیم.
چندی پیش کتاب مجموعه داســتان »ماندن« 
از مرتضی فرجی توسط حوزه هنری استان همدان 

به چاپ رسید.

فعالیت های هنر نمایشی تاالر فجر احیا شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: شاید اگر در اواخر 
دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد گذرتان به محوطه 
تاالر فجر شهرداری همدان در ضلع جنوبی آرامگاه 
بوعلی می افتاد شــاهد گعده هنرمندان عالقمند 

به هنرهای نمایشــی که مقابل این تــاالر برپا بود 
می بودیــد؛ تاالری کــه محل تمریــن گروه های 
مختلفی بود که متأسفانه امروز جای خالی آنها به 

شدت احساس می شود.
در همــان ســال ها شــدت هیجان و نشــاط 
فعالیت های هنری و نمایشی در این تاالر به حدی 
رسیده بود که به گواه تاریخ و اسناد حتی شهرداران 
دوران، خود به عنوان رئیس انجمن نمایش در این 
تاالر سررشته هنر را به دست می گرفتند و این هنر 

اصیل و پایه را پرچمدار بودند.
شاید خاطر خیل عاقمندان هنر نمایش باشد 
که ستاره های امروز سینما و تلوزیون نظیر هانیه 
توسلی و بهرام افشــاری که طی چند سال اخیر 
به عنوان چهره برجســته ســریال پایتخت، چند 
ســریال نمایش خانگــی پر بیننــده و فیلم های 
ســینمایی ایران، مقابل این تاالر به انتظار گشوده 

شــدن در ورودی بودند تا روی سن سالن اصلی 
تاالر فجر به تمرین و اجرا بپردازند و حاال شــاهد 

درخشش آنها در عرصه سینما هستیم.
اما امروزه اگرچه به لحاظ شــرایط اقتصادی 
بغرنج و انتشــار ویروس کرونا ذوق و ممارست 
هنرمندان کمتر شده است اما می توان در همین 
اثنا و با همت و عزم ســازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری و با مدد اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسامی اســتان همدان رنگ رونق را به 
کالبد تنهــای این تاالر بازگرداند و دوباره شــاهد 
پویایی و نشــاط این مرکز فعالیت های فرهنگی 

و هنری بود.
امید آن می رود که بــا بهره گیری از ظرفیت 
شــورای اجتماعی محات یک بار دیگر شاهد 
فعالیــت اســتعدادهای نهفته شــهر همدان و 
بروز و ظهــور این اســتعدادها باشــیم و مایه 
پویایی و نشــاط مطلوب و هدفمنــد در چنین 

مراکزی شوند.

تلنگر


